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Борис КОЛЕСНIКОВ:

Пiсля вiдкриття восени 2011 року
донецького i львiвського 
аеропортiв ми плануємо
домовлятися 
iз зарубiжними 
авiакомпанiями 
про те, щоб вони
здiйснювали рейси 
не лише 
в Бориспiль, 
а й в усi 
мiста-
мiльйонники 
України.
(Вiце-прем’єр-мiнiстр 
про пiдготовку до чемпiонату Європи 
з футболу. Iнтерв’ю Бi-Бi-Сi).

ПРЯМA МOВA

AНOНС

Поки європейськi збiрнi готують-
ся до старту квалiфiкацiї Євро-

2012, футбольна спiльнота продов-
жує обговорювати пiдсумки чемпiо-
нату свiту, який вперше в iсторiї
приймав африканський континент.

Рiдкий випадок: у вiсiмку най-
сильнiших прорвалися чотири
команди з Пiвденної Америки i ли-
ше три європейських. Футбольнi
аналiтики заговорили про те, що

турнiр забарвлений у латинськi
кольори.

Експерти помилилися. Вирiшальнi
матчi Кубка свiту все розставили по
своїх мiсцях: чемпiон — Iспанiя, вiце-
чемпiон — Нiдерланди, бронзовий
призер — Нiмеччина. Усього сьомий
раз в iсторiї п’єдестал пошани повнiс-
тю окупували збiрнi Старого Свiту.

А це означає, що наступний чем-
пiонат Європи, який прийматимуть

Україна та Польща, влiтку 2012 ро-
ку збере законодавцiв футбольної
моди.

Невипадково в символiчну збiрну
ФIФА за пiдсумками свiтової першос-
тi увiйшли дев’ять гравцiв з Iспанiї, Нi-
меччини та Нiдерландiв. I лише двоє
чарiвникiв м’яча з-за
океану —бразилець
Майкон i Дiєго Фор-
лан з Уругваю.

Уроки африканського
мундiалю
ПIДСУМКИ. Наступний чемпiонат Європи збере
законодавцiв футбольної моди

Валерiй РЕКУНOВ,
«Урядовий кур’єр» 

На початку липня дво-
рiчний контракт з на-

цiональною федерацiєю
пiдписав П’єрлуїджi Кол-
лiна, який очолює суддiв-
ський комiтет УЄФА. На-
гальне завдання, яке стоїть

перед вiдомим iталiйським
фахiвцем, — наведення по-
рядку в нашому суддiв-
ському корпусi.

— Ми повиннi розумiти:
навiть теоретично неможли-
во пiдготувати реферi, який
завжди дiятиме безпомилко-
во, —пiдкреслив 50-рiчний
Коллiна пiд час своєї першої

зустрiчi з журналiстами. —
Головне, щоб навiть в неод-
нозначних ситуацiях арбiт-
рам продовжували довiряти.
Для цього потрiбно створити
систему, яка б гарантувала
максимальну незалежнiсть
суддiв. Нiякого впливу зовнi:
чи-то провiднi клуби, керiв-
ництво Прем’єр-лiги або Фе-

дерацiї футболу. Тодi, сподi-
ваюся, з часом ми отримаємо
групу українських реферi, го-
тових до роботи на найвищо-
му рiвнi. Вони мусять бути
дуже добре пiдготовленi —
методично, функцiонально
та психологiчно. Наведу та-
кий приклад. Голова Комiте-
ту арбiтрiв УЄФА — керiв-

ник Федерацiї футболу Iспа-
нiї Анхель Марiя Вiльяр. Але
вiн не має права бути присут-
нiм на засiданнях, де призна-
чаються суддi
на матчi євро-
кубкiв або зус-
трiчi нацiо-
нальних збiр-
них.

625 млн грн
видiлив Кабiнет Мiнiстрiв Нацiональному

агентству з пiдготовки до Євро-2012 зi
Стабiлiзацiйного фонду на будiвництво
залiзнично-автомобiльного мостового

переходу через Днiпро у Києвi. стор. 14

стор. 10

Ласкаво просимо, сеньйор Коллiна!
КOНТРAКТИ. Куратором Суддiвського комiтету ФФУ став вiдомий iталiйський арбiтр

СПЕЦIAЛЬНИЙ ВИПУСК

стор. 1111 стор. 1155 стор. 1166

Вiктор 
ШУСТИКОВ: 
«Ми нiколи 
не боялися грати 
з iноземцями»

Мундiаль - 2010 багатьох грандiв опустив на грiшну землю, а от iспанцiв i голландцiв пiдняв до фiналу

У наступному номерi Спецвипуску 
ЄВРО-2012 читайте ексклюзивне iнтерв’ю

заслуженого майстра спорту Анатолiя 
БИШОВЦЯ — багаторазового чемпiона СРСР

i володаря кубка СРСР у складi київського
«Динамо», головного тренера збiрних 

команд СРСР, Росiї, Пiвденної Кореї, низки
вiтчизняних i зарубiжних футбольних клубiв.

Мiшель ПЛAТIНI 
— гравець, якого 
створив Бог

Маркiян ЛУБКIВСЬКИЙ:
«Досвiд ПAР 
для України 
є надзвичайно 
цiнним»
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ПOДIЇ ТA КOМЕНТAРI

До Польщi на футбол —
лiтаком чи потягом?

Îëåã ×ÅÁÀÍ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÊOÍÒAÊÒÈ. Ãåíåðàëüíèé êîíñóë Ïîëüùi ó Âiííèöi Êøèøòîô
Ñâiäåðåê ãîòîâèé ëîáiþâàòè íà äåðæàâíîìó ðiâíi ïèòàííÿ ïî-
ëiïøåííÿ òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ ìiæ ïîäiëüñüêèì ìiñòîì i
ïîëüñüêèìè íàñåëåíèìè ïóíêòàìè. Öþ ïîçèöiþ âií âèñëîâèâ
ïiä ÷àñ çóñòði÷i ç ãîëîâîþ Âiííèöüêî¿ îáëäåðæàäìiíiñòðàöi¿ Ìè-
êîëîþ Äæèãîþ. Çà ñëîâàìè äèïëîìàòà, ñüîãîäíi ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ êiëüêà âàðiàíòiâ íàëàãîäæåííÿ ÷àðòåðíèõ ðåãóëÿðíèõ àâià-
ðåéñiâ Âiííèöÿ — Âàðøàâà, Âiííèöÿ — Ëîäçü. Îäíà ôiðìà âæå
ãîòîâà ïðîôiíàíñóâàòè çäiéñíåííÿ òàêîãî ðåéñó ç ðåêëàìíîþ
ìåòîþ. Àâiàñïîëó÷åííÿ îñîáëèâî çðó÷íå äëÿ áiçíåñó, ÿêèé
ïðàãíå åêîíîìèòè ñâié ÷àñ. Ïàí Êøèøòîô Ñâiäåðåê âèñëîâèâ
äîöiëüíiñòü «äîòÿãòè» øâèäêiñíèé ïîòÿã Âðîöëàâ —Ëüâiâ äî
Âiííèöi. Ïîëüñüêå ìiñòî ìàº çðó÷íó òðàíñïîðòíó ðîçâ’ÿçêó òà º
ñâîºðiäíèì «âiêíîì â ªâðîïó». Öå ñïðèÿòèìå àêòèâiçàöi¿ êîí-
òàêòiâ. Ïðèíàãiäíî çàóâàæèìî, ùî Âðîöëàâ — îäèí iç öåíòðiâ
ìàéáóòíüîãî ªâðî-2012. Îòîæ ÿêùî ñòàíóòüñÿ âiäïîâiäíi çìi-
íè, âiííè÷àíàì áóäå çðó÷íî äî¿õàòè â ñóñiäíþ êðà¿íó íà ôóò-
áîëüíi ìàò÷i.

Нова смуга — 
новi перспективи

Ñâiòëàíà ÃÀËÀÓÐ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÐÅÊOÍÑÒÐÓÊÖIß. Ó Õàðêiâñüêîìó àåðîïîðòó, â ðàìêàõ ïiäãî-
òîâêè ìiñòà äî ªâðî-2012, ïðèñòóïèëè äî ñïîðóäæåííÿ íîâî¿
çëiòíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè. Öåé îá’ºêò — îäèí ç òðüîõ ñêëàäîâèõ
àåðîäðîìó, ÿêèé ðàçîì iç ñó÷àñíèì äâîïîâåðõîâèì òåðìiíà-
ëîì ç ïiâíi÷íîãî áîêó òà ïàðêîâêîþ ìàþòü çàâåðøèòè ïåðøèé
åòàï ðåêîíñòðóêöi¿ Ìiæíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Õàðêiâ» óæå â
íèíiøíüîìó ðîöi.
ßê ïîiíôîðìóâàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà àåðîïîðòó ç ïèòàíü
ñòðàòåãi÷íîãî ðîçâèòêó Âiòàëié Íåäàøêiâñüêèé, íà áóäiâíèöòâî
íîâî¿ ñìóãè, à òàêîæ íîâîãî ñèãíàëüíîãî êîìïëåêñó, ðÿòóâàëü-
íî¿ ñòàíöi¿, àâiàöiéíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ âåæi i ðåêîíñòðóêöiþ ïå-
ðîíiâ äåðæàâà ïîâèííà âèäiëèòè 1 ìëðä 86 ìëí ãðí. I â íèíiø-
íüîìó ðîöi, çà ñëîâàìè Â. Íåäàøêiâñüêîãî, ç äåðæáþäæåòó
ïëàíóºòüñÿ ïåðåðàõóâàííÿ êîøòiâ ó ñóìi 520 ìëí ãðí. Ñüîãîäíi
âæå íàäiéøëî äî Õàðêîâà 120 ìëí ãðí.
Óâåñü àåðîäðîìíèé êîìïëåêñ ïëàíóºòüñÿ çäàòè â åêñïëóàòà-
öiþ ó ãðóäíi 2011ðîêó. Îäíàê, ÿê çàñâiä÷óþòü òåìïè ðîáiò, ç
ÿêèìè õàðêiâ’ÿíè îñü óæå òðè ðîêè ïîñïiëü ïðÿìóþòü äî ªâðî-
2012, öi ïëàíè âòiëÿòüñÿ â æèòòÿ ðàíiøå.
Äðóãèé åòàï ðåêîíñòðóêöi¿ Ìiæíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Õàðêiâ»,
ðîçðàõîâàíèé íà äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó i âêëþ÷àº áóäiâ-
íèöòâî ùå îäíîãî òåðìiíàëà ç ïiâäåííî¿ âiä iñíóþ÷î¿ áóäiâëi
àåðîâîêçàëó ñòîðîíè, ðîçøèðåííÿ ïàðêîâêè, à òàêîæ çâåäåí-
íÿ ãîòåëþ.

«Шахтар» 
реконструюють

Ó Äîíåöüêó ïðèñêîðåíèìè òåìïàìè òðèâàº ðåêîíñòðóêöiÿ ãî-
òåëþ «Øàõòàð», ðîçòàøîâàíîãî íàâïðîòè ñòàäiîíó «Äîíáàñ
Àðåíà». Çàâåðøèòè ðîáîòè ïëàíóþòü óæå äî êiíöÿ 2010 ðîêó.
Ïîâíiñòþ çìiíèòüñÿ ôàñàä áóäiâëi, âíóòðiøíi êîìóíiêàöi¿ òà
àïàðòàìåíòè. Òàêèì ÷èíîì, ãîòåëüíèé ôîíä Äîíåöüêà ñêîðî
çáiëüøèòüñÿ íà 360 êîìôîðòàáåëüíèõ íîìåðiâ âiä òðüîõ çiðîê i
âèùå. Âñüîãî â Äîíåöüêó ïëàíóþòü ùîäíÿ ðîçìiùóâàòè áëèçü-
êî 27 òèñ. óáîëiâàëüíèêiâ (ïî âñié îáëàñòi — 75 òèñ.). Äëÿ íèõ
íàäàäóòü ãîòåëi ó äâi çiðêè, ðåêîíñòðóéîâàíi ãóðòîæèòêè, à òà-
êîæ ïðèâàòíå æèòëî, ÿêå çäàâàòèìåòüñÿ â îðåíäó. Òàêîæ ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ âàðiàíò òèì÷àñîâîãî æèòëà íà òåðèòîði¿ âèñòàâêî-
âîãî öåíòðó «ÅêñïîÄîíáàñ».

«Якiсть робiт контролюють
незалежнi експерти»

Хоч би як добиралися в
Україну на Євро-2012

вболiвальники, їм не оми-
нути автомобiльних дорiг.
Як готується Укравтодор
до європейського чемпiо-
нату з футболу — в iнтер-
в’ю «Урядового кур’єра» з
очiльником вiдомства Во-
лодимиром Демiшканом.

Володимире Федоро-
вичу, ми можемо говорити
про дороги, якi вже повнiс-
тю готовi до Євро-2012?

— Ще завчасно говори-
ти про готовнiсть шляхiв
загального користування.
Маємо чiткi завдання вiд
Президента i уряду щодо
тих об’єктiв будiвництва,
реконструкцiї та капiталь-
ного ремонту дорiг, якi
слiд завершити до початку
чемпiонату. Насамперед
це стосується дорiг, якi
з’єднують мiста, де будуть
проведенi футбольнi мат-
чi, — Київ, Донецьк, Львiв
та Харкiв. На їхню розбу-
дову, окрiм коштiв дер-
жавного бюджету, залуча-
ємо й кошти мiжнародних
фiнансових органiзацiй.
Роботи вистачає, адже на
початок 2010 року стан до-
рiг був незадовiльний.

Який обсяг робiт пла-
нується провести у цьому
роцi?

— З державного бюдже-
ту на реалiзацiю виробни-

чої програми з розвитку та
утримання мережi дорiг
загального користування
передбачається спрямува-
ти 4,8 млрд грн, з яких 3,1
млрд — на будiвництво, ре-
конструкцiю та ремонт до-
рiг за маршрутами, визна-
ченими Державною цiльо-
вою програмою пiдготовки
та проведення в Українi
фiнальної частини чемпiо-
нату. Нинi перелiк об’єктiв
за маршрутами Євро-2012
узгоджується з Мiнфiном,
Мiнекономiки, Мiнтранс-
зв’язку, Мiнрегiонбудом,
ГоловКРУ та Мiн’юстом.
Пiсля його затвердження
урядом об’єкти почнуть
фiнансувати.

Що ж до ремонтних до-
рiг, то вони йдуть повним
ходом. Примiром, за кре-
дитнi кошти (згiдно з
третьою кредитною уго-
дою мiж Україною та Єв-
ропейським банком рекон-
струкцiї та розвитку i Єв-
ропейським iнвестицiйним
банком) ремонтуємо авто-
дорогу Київ — Чоп у ме-
жах Житомирської та Рiв-
ненської областей. Загаль-
на вартiсть проекту стано-
вить 572 млн євро. Роботи
на об’єктi будуть заверше-
нi у цьому роцi.

Окрiм того, Укравтодор
у 2010 роцi розпочав реа-
лiзацiю спiльного з Мiж-
народним банком рекон-
струкцiї та розвитку iн-

вестицiйного проекту «По-
лiпшення автомобiльних
дорiг та безпеки руху»
вартiстю 500 млн дол.
США. Вже ведемо ремон-
тнi роботи на дiлянцi Бо-
риспiль — Лубни автодо-
роги М-03 Київ —Харкiв
— Довжанський. Завер-
шити їх також плануємо
цього року.

Чи вкладаються будi-
вельники у графiк?

— До вiдкриття фiнан-
сування об’єктiв, що зап-
лановано зводити за кош-
ти державного бюджету,
пiдряднi органiзацiї поки
що працюють за власнi
обiговi кошти. Звiсно, це
стримує темпи ремонтно-
будiвельних робiт. Що ж
до об’єктiв капiтального
ремонту, якi проводяться
за кошти мiжнародних фi-
нансових органiзацiй, ро-
боти ведуться з виперед-
женням графiкiв вiдповiд-
но до домовленостей з пiд-
рядними органiзацiями.

Хто контролює якiсть
робiт?

— На об’єктах, де роботи
ведуться за кошти iнозем-
них кредитiв, на тендернiй
основi залучили незалежнi
iнжинiринговi групи ек-
спертiв. Вони контролюють
весь процес будiвництва, в
т. ч. дотримання вимог нор-
мативних i проектно-кош-
торисних документiв. На
рештi об’єктiв за якiстю
стежать випробувальнi ла-
бораторiї та вiддiли якостi i
технiчного нагляду служб
автомобiльних дорiг в об-
ластях. Їм допомагають
Державний науково-тех-
нiчний центр iнспекцiї
якостi та сертифiкацiї до-
рожньої продукцiї «Дор’я-
кiсть», служби якостi ВАТ
«ДАК «Автомобiльнi доро-
ги України», пiдряднi будi-

вельнi органiзацiї, а також
проектнi органiзацiї, якi
здiйснюють авторський
нагляд.

Чиї фахiвцi ремонту-
ють i будують дороги та за
якими технологiями?

— Для прокладання ав-
томобiльних дорiг на осно-
вi тендерiв залучаються
як українськi, так i iнозем-
нi будiвельнi компанiї. За-
галом щорiчно на об’єктах
будiвництва, реконструк-
цiї та капiтального ремон-
ту дорiг загального корис-
тування працює близько
60 вiтчизняних пiдрядних
органiзацiй. У цьому роцi
до ремонтно-будiвельних
робiт задiянi iноземнi ком-
панiї, якi зарекомендува-
ли себе в свiтi як хорошi
виконавцi з достатнiм ви-
робничим потенцiалом,
досвiдом роботи та висо-
кою якiстю виконання.

Стосовно технологiй, то
на сьогоднi в галузi широ-
ко використовуються но-
вiтнi досягнення, якi дають
змогу швидко будувати
новi дороги та ремонтува-
ти iснуючi покриття.

Цiкаво, як оцiнює фут-
больне керiвництво Євро-
пи стан пiдготовки Украї-
ни до чемпiонату по лiнiї
вашого вiдомства?

— Досi Укравтодор не
отримував нарiкань, що
стосуються пiдготовки до
проведення фiнальної час-
тини Євро-2012. Сподiває-
мося, всi запланованi захо-
ди виконаємо вчасно.

Лариса ДАЦЮК,
«Урядовий кур’єр» 

(Матерiали власкорiв
«Урядового кур’єра» 

про стан пiдготовки
автошляхiв в регiонах 
до Євро-2012 читайте 

на стор. 12-13)
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ГOЛOВA ДЕРЖAВНOЇ
СЛУЖБИ AВТOДOРIГ

УКРAЇНИ
Володимир ДЕМIШКАН 

Ласкаво просимо, сеньйор Коллiна!

ПРЯМА МОВА

«Ïðîòîêîë ïðèçíà÷åííÿ àðáiòðiâ íà ìàò÷i âñiõ ðiâíiâ áóäå îñî-
áèñòî ïiäïèñóâàòè íîâèé êóðàòîð ñèñòåìè ñóääiâñòâà â ïðîôå-
ñiîíàëüíîìó ôóòáîëi Óêðà¿íè Ï’ºðëó¿äæi Êîëëiíà».

Ãðèãîðié Ñóðêiñ, ïðåçèäåíò ÔÔÓ

«Ó Êîëëiíè áåçäîãàííà ðåïóòàöiÿ. Òåïåð íàéãîëîâíiøå, ùîá âií
óïîðàâñÿ ç òèì, çàðàäè ÷îãî ïðè¿õàâ. Òîáòî âáîëiâàëüíèêè íå
ïîâèííi çâåðòàòè óâàãó íà ñóääiâ i ââàæàòè, ùî àðáiòðè ñâiäî-
ìî ïîìèëÿþòüñÿ â òîé ÷è òîé áiê».

Ðiíàò Àõìåòîâ, ïðåçèäåíò ÔÊ «Øàõòàð»

«Ïiñëÿ òîãî ÿê 50-ði÷íèé iòàëiºöü î÷îëèòü óêðà¿íñüêèé ñóääiâñüêèé
êîðïóñ, ïðèïèíÿòüñÿ, íàðåøòi, ðîçìîâè, õòî êîìó äîïîìàãàº».

Àíäðié Øåâ÷åíêî, 
êàïiòàí êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» i çáiðíî¿ Óêðà¿íè

ДОСЬЄ»УК»

Ï’ºðëó¿äæi ÊÎËËIÍÀ íàðîäèâñÿ 13 ëþòîãî 1960 ðîêó â Áî-
ëîíü¿. Êåðiâíèê ñóääiâñüêîãî îôiñó ÓªÔÀ.
×ëåí ðîáî÷î¿ ãðóïè ÔIÔÀ «Íà áëàãî ãðè» (For the Good of the
Game).
Ñóääiâñüêà êàð’ºðà: ðåôåði Iòàëiéñüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ëiãè (Ñåðiÿ
À/B) — 1991 — 2005 ðð., ñóääÿ ÔIÔÀ — 1995 — 2005 ðð.
Ãîëîâà Êîìiñi¿ ç ïðèçíà÷åííÿ ñóääiâ Ñåði¿ À òà Ñåði¿ B â Àñîöi-
àöi¿ ôóòáîëüíèõ àðáiòðiâ Iòàëi¿ (2007 — 2010 ðð.).
Îáñëóãîâóâàâ ìàò÷i Îëiìïiéñüêèõ iãîð (1996 ð.), ÷åìïiîíàòiâ
ªâðîïè (2000 ð., 2004 ð.) i ñâiòó (1998 ð., 2002 ð.).
Îáñëóãîâóâàâ ôiíàëüíi ïîºäèíêè Ëiãè ÷åìïiîíiâ ÓªÔÀ
(1999 ð.)., Êóáêà ÓªÔÀ (2004 ð.), Îëiìïiéñüêèõ iãîð (1996 ð.),
÷åìïiîíàòó ñâiòó (2002 ð.).
Íàéêðàùèé ðåôåði ñâiòó çà âåðñiºþ Ìiæíàðîäíî¿ ôåäåðàöi¿
ôóòáîëüíî¿ iñòîði¿ i ñòàòèñòèêè (IFFHS): 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 ðîêè
Ñïåöiàëüíiñòü — ôiíàíñîâèé àíàëiòèê.

(Закiнчення. 
Початок на стор. 9)

Прокоментувати пiдписання
одного з найнесподiванiших кон-
трактiв нинiшнього мiжсезоння
кореспондент «Урядового кур’єра»
попросив колишнього очiльника
Комiтету арбiтрiв ФФУ Вiктора
Дердо.

— Поява у вiтчизняному суддiвсько-
му корпусi найбiльш популярного ар-
бiтра свiтового футболу — подiя справ-
дi непересiчна. Як i його колеги, iталi-
єць, звичайно ж, пiд час своєї блискучої
кар’єри припускався помилок. Досить
згадати пенальтi, яке вiн безпiдставно
призначив на останнiх хвилинах матчу
Нiдерланди — Чехiя на Євро-2000 у во-

рота чехiв. Однак жодного разу нi в ко-
го не виникало сумнiвiв в його профе-
сiйних i людських якостях. В Українi,
на жаль, кожен подiбний випадок звик-
ли трактувати як вияв симпатiї до однi-
єї з команд. Сподiваюся, з допомогою
авторитетного фахiвця ми у найближ-
чому майбутньому кардинально змiни-
мо ставлення до «людей у чорному».
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«Øàõòàð» ãîòóºòüñÿ äî ïðèéîìó âáîëiâàëüíèêiâ



На запитання «Урядового
кур’єра» директор Євро-

2012 в Українi Маркiян Лубкiв-
ський вiдповiдав одразу пiсля
повернення з Йоганнесбурга, де
вiн уважно спостерiгав за пере-
бiгом подiй свiтового футбольно-
го чемпiонату. Тож i розмова на-
ша розпочалася з обговорення
африканського мундiалю.

Маркiяне Романовичу, щой-
но завершився мундiаль у ПАР.
На черзi — чемпiонат Європи
2012 року в Українi та Польщi.
Чи придався нам африканський
досвiд?

— Я неодноразово наголошу-
вав, що досвiд Пiвденної Африки
для України є надзвичайно цiн-
ним. Як позитивний, так i нега-
тивний. Пройде щойно мiсяць-
другий, i фокус уваги всiєї фут-
больної громадськостi буде при-
кутим до України та Польщi.
Тиск на нашi країни посилиться,
а вимоги стануть жорсткiшими.
Передусiм це стосується забез-
печення високих стандартiв
якостi, комфорту i безпеки. Пiв-
денно-Африканська Республiка
загалом успiшно справилася зi
своїм завданням, незважаючи на
те, що процес пiдготовки був до-
волi складним. Як i ПАР, Україна
вперше проводитиме турнiр та-
кого масштабу. На нашiй країнi
лежить величезний тягар вiдпо-
вiдальностi за успiшне проведен-
ня УЄФА Євро-2012. Сьогоднi ми
ретельно аналiзуємо все надбан-
ня минулого чемпiонату свiту, як,
зрештою, i досвiд багатьох попе-
реднiх свiтових та європейських
першостей. З одного боку, нам є
чому повчитися. З другого — ма-

ємо всi шанси провести майбут-
нiй турнiр на дуже високому ор-
ганiзацiйному рiвнi.

Ви керiвник структури, що є
«пильним оком» УЄФА у нашiй
країнi. Як оцiнюєте готовнiсть
України до майбутнього фут-
больного свята?

— Протягом останнiх кiлькох
мiсяцiв темпи i якiсть будiвниц-
тва об’єктiв iнфраструктури для
Євро-2012 значно зросли. Маю на
увазi, передусiм, стадiони в Києвi
та Львовi, а також аеропорти в
чотирьох мiстах-господарях. У
цьому незаперечна заслуга нової
урядової команди, що займається
Євро, на чолi з вiце-прем’єр-мi-
нiстром Борисом Колеснiковим. I
УЄФА це вiдзначає. Це дає пiд-
стави сподiватися, що усi iншi
завдання, якi стоять сьогоднi пе-
ред нами, будуть успiшно викона-
нi. Однак перелiк їх доволi широ-
кий — вiн випливає з гарантiй, якi
свого часу наша держава дала
УЄФА. Дуже важливо не лише
завершити будiвництво, а й зав-
часно розпочати експлуатацiю
всiх новозбудованих стадiонiв,
аеропортiв, готелiв, тренуваль-
них центрiв, органiзувати дорож-
нiй рух, роботу громадського
транспорту. Для УЄФА, а зреш-
тою i для України, дуже важливо,
щоб тi об`єкти, якi будуть створе-
нi, мали високопрофесiйне управ-
лiння. Переконаний, що ключову
роль у розв’язаннi переважної
бiльшостi питань мають вiдiгра-
вати мiста-господарi. На жаль, на
попереднiх етапах пiдготовки
втрачено дуже багато часу, нех-
тувалися рекомендацiї i вимоги
УЄФА, iгнорувалися заклики

серйознiше ставитися до розв’я-
зання тих чи тих проблем.

Чи могли б ви окреслити
завдання, якi стоять сьогоднi
перед Києвом, Донецьком, Хар-
ковом та Львовом?

— Головне зараз — швидко
сформувати професiйнi команди
у всiх чотирьох мiстах. Вони по-
виннi не лише володiти високим
рiвнем компетентностi, але й ма-
ти всi важелi для координацiї ро-
боти вiдповiдних мiських та об-
ласних пiдроздiлiв i служб. Усi
мiста-господарi мають незабаром
представити УЄФА концепцiї
мобiльностi та транспортнi опера-
цiйнi плани, якi повнiстю вiдповi-
датимуть вимогам турнiру та га-
рантуватимуть ефективне тран-
спортне забезпечення. Мають бу-
ти готовими та придатними для
операцiйного використання готе-
лi, якi перебувають на стадiї бу-
дiвництва, або реконструкцiї. Те
саме стосується i тренувальних
баз та майданчикiв для команд-
учасниць. Готовнiсть Києва має
особливе значення для всього
проекту. Адже столиця прийме
найбiльшу кiлькiсть матчiв серед
усiх українських мiст, у тому чис-
лi i фiнал. Для Києва головне зав-
дання — прискорене будiвництво
НСК «Олiмпiйський» разом з вiд-
повiдною iнфраструктурою, а та-
кож вчасне завершення термiна-
ла D аеропорту «Бориспiль». До-
нецьк має ввести в експлуатацiю
новий термiнал аеропорту i мак-
симально забезпечити готельни-
ми номерами цiльовi групи
УЄФА. У Харковi слiд працювати
над спорудженням основних та
трансферних тренувальних баз,
поки не виконуються вимоги
УЄФА щодо розмiщення. Вiд
першої української столицi та-
кож очiкуємо введення в експлу-
атацiю нової злiтно-посадкової
смуги. Важкими зусиллями дер-
жави поступово виводиться з
критичної зони будiвництво ста-
дiону у Львовi. Особливої уваги, а
точнiше, прийняття швидких та
ефективних рiшень, потребує
львiвський аеропорт, де ведеться
будiвництво нового термiнала та
реконструкцiя злiтно-посадкової
смуги. Звичайно, це лише верхiв-

ка айсберга. Перелiк можна про-
довжити вiдремонтованими доро-
гами, чистотою вулиць, упоряд-
кованiстю дорожнього руху, ро-
ботою громадського транспорту.
За великим рахунком, мiста по-
виннi створити своїм жителям
умови для комфортного життя,
показати себе Європi i свiту з
найкращого боку.

Вiд вас часто можна почути
критичнi зауваження з при-

воду пiдготовки до Євро-2012
мiст-господарiв. Чи є розумiння
з боку українських органiв вла-
ди? Як розв’язуються цi пробле-
ми?

— Це частина моєї роботи, яку
прагну виконувати професiйно. Я
був запрошений УЄФА на посаду
директора турнiру в Українi за
рекомендацiєю президента Укра-
їнської федерацiї футболу Григо-
рiя Суркiса з метою контролю за
реалiзацiєю проекту та пiдготов-
ки його футбольної складової.
Органiзаторам турнiру складно
буде рухатися вперед без готової
iнфраструктури. Ви нiколи не по-
чуєте вiд мене критики заради
критики. Всi зауваження вiдповi-
дають реальному стану справ. Це
не моя особиста точка зору, а по-
зицiя УЄФА. Якщо у Львовi були
проблеми з будiвництвом стадiо-
ну, я неодноразово звертав на це
увагу, подобалося це комусь чи нi.
Якщо у Харковi є проблеми, на
якi слушно вказує УЄФА у своїх
офiцiйних зверненнях, то, ма-
буть, краще зайнятися розв’я-
занням невирiшених питань, а не
ставити пiд сумнiв їхню наяв-
нiсть. Ми задоволенi конструк-

тивною спiвпрацею з командою
вiце-прем’єр-мiнiстра Бориса Ко-
леснiкова. Приємно, що спiльни-
ми зусиллями вдалося виконати
переважну бiльшiсть зобов’язань
України перед УЄФА у питаннях
правового регулювання окремих
аспектiв проведення турнiру.
Жодне з порушених перед уря-
дом питань не залишилося поза
увагою, хоча потребує, безумов-
но, покращення виконавської
дисциплiни на нижчих рiвнях.
Переконаний, що Україна зможе
не лише виконати всi вимоги УЄ-
ФА, а й втiлити багато потрiбних
для людей нововведень —спро-
щення формальностей на кордо-
нi, полiпшення роботи громад-
ського транспорту тощо.

Як би ви прокоментували iн-
формацiю, що й далi продовжує
циркулювати українським та
зарубiжним iнформацiйним
простором, про можливiсть змi-
ни формату Євро-2012?

— Ми вже перебуваємо, вва-
жайте, напередоднi турнiру. Не
маю сумнiвiв, що вiн пройде в
Українi i Польщi на паритетних
засадах та у широкому форматi.
Переконаний: нашi країни змо-
жуть перетворити той негатив,
що часом супроводжує процес
пiдготовки такого складного
проекту, як фiнальна частина
європейської першостi, на вели-
кий позитив. Тим самим довiвши
собi i свiту, що здатнi вирiшува-
ти найскладнiшi завдання. Але
наступнi два роки будуть перiо-
дом неймовiрно тяжкої працi.

Альбiна ДМИТРЕНКO, 
для «Урядового кур’єра»

УК

УК

УК

УК

УК

20 ëèïíÿ 2010 ðîêó, âiâòîðîê, ¹ 131 11www.ukurier.gov.ua

З ПЕРШИХ ВУСТ

«Досвiд Пiвденної Африки 
для України є надзвичайно цiнним»

ДИРЕКТOР 
ЄВРO−2012 В УКРAЇНI 

Маркiян ЛУБКIВСЬКИЙ

ДОСЬЄ «УК»

Ìàðêiÿí Ëóáêiâñüêèé íàðîäèâñÿ 2 âåðåñíÿ 1971 ðîêó ó Ëüâîâi.
Îñâiòà âèùà. Ó 1993 ðîöi çàêií÷èâ ôiëîëîãi÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâiâñüêîãî äåð-
æàâíîãî óíiâåðñèòåòó iìåíi Iâàíà Ôðàíêà çà ôàõîì «Ñëîâ’ÿíñüêi ìîâè i ëiòå-
ðàòóðà». Ó 1995 ðîöi ïî÷àâ ðîáîòó â ñèñòåìi ÌÇÑ Óêðà¿íè íà ïîñàäi àòàøå
Óïðàâëiííÿ ªâðîïè òà Àìåðèêè. Ç 1996-ãî ïî 1999 ðiê ïåðåáóâàâ ó äîâãîñ-
òðîêîâîìó âiäðÿäæåííi â Ïîñîëüñòâi Óêðà¿íè â Ñîþçíié Ðåñïóáëiöi Þãîñëà-
âiÿ íà ïîñàäi àòàøå, òðåòüîãî ñåêðåòàðÿ.
Ç 2000 ðîêó ïðàöþº â ÌÇÑ Óêðà¿íè íà ðiçíèõ ïîñàäàõ, çîêðåìà êåðiâíèê ïðåñ-
ñëóæáè, îôiöiéíèé ïðåäñòàâíèê Ìiíiñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè. Ó áå-
ðåçíi 2005 ðîêó ñòàâ çàñòóïíèêîì Äåðæàâíîãî ñåêðåòàðÿ Óêðà¿íè. Ìàº äèïëî-
ìàòè÷íèé ðàíã ðàäíèêà I êëàñó. Ç 2009 ð. — äèðåêòîð ªâðî-2012 â Óêðà¿íi. Âî-
ëîäiº ðîñiéñüêîþ, àíãëiéñüêîþ, ñåðáñüêîþ, õîðâàòñüêîþ i ïîëüñüêîþ ìîâàìè.

Київщина подiлилася з Харковом... газоном
РЕКОНСТРУКЦIЯ. Смарагдовий килим на стадiонi «Металiст» має столичне походження

Свiтлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Урамках пiдготовки Харкова
до Євро-2012 на стадiонi «Ме-

талiст» завершили укладання
трав’яного покриття. Над ним фа-
хiвцi працювали кiлька мiсяцiв:
замiнили дренажну мережу, за
новими технологiями уклали ос-
нову для газону — по десять сан-
тиметрiв пiску i грунтосумiшi.
Для кореневої системи викорис-
тали мятлик — монокультуру,
яка витримує дуже високу тем-
пературу i живе при нiй. Сам же
смарагдовий килим «вирiзували»
в Київськiй областi. Однак на цьо-
му, як пояснили фахiвцi ФК «Ме-
талiст», друга черга реконструк-
цiї стадiону не завершилася.

Урочистостi з нагоди рекон-
струкцiї цього важливого об’єкта,
що проходили у груднi минулого
року, ознаменував лише перший

етап реконструкцiї. Адже за цей
час змiнилися вимоги УЄФА що-
до безпеки стадiонiв, якi прийма-
ють Євро-2012, i харкiв’янам до-
велося вносити корективи до вже
реалiзованого проекту. Сьогоднi
вже завершуються роботи над
додатковими виходами з трибун
та в пiдтрибунних примiщеннях.
У одному з секторiв будують туа-
лети, про необхiднiсть яких вже
давно говорили вболiвальники.

Як повiдомив заступник Хар-
кiвського мiського голови —ди-
ректор департаменту з питань
сiм’ї, молодi, спорту та пiдготов-
ки Євро-2012 з футболу Вiктор
Христоєв, усi роботи з рекон-
струкцiї стадiону «Металiст» бу-
дуть закiнченi до 1 жовтня цього
року. «Уряд пiшов нам назустрiч
— затверджено новий титул ре-
конструкцiї ОСК «Металiст», i
всi зауваження, якi висловлюва-
ли експерти УЄФА щодо безпе-

ки та можливостей евакуацiї,
реалiзованi. Стадiон «Металiст»
вiдповiдає всiм вимогам УЄФА»,
— пiдкреслив Вiктор Христоєв.

За його словами, нинi активно
вирiшуються також питання
розвитку територiї по перимет-
ру ОСК «Металiст». Зокрема,
йдеться про створення медiа-
центру, акредитацiйного цен-
тру, центру волонтерiв, а також
про розмiщення транспорту.

Вiктор Христоєв також зазна-
чив, що в цiлому на реалiзацiю
всiх завдань з пiдготовки Харко-
ва до Євро-2012 мiською радою у
вiдповiднiй програмi затвердже-
но 7,4 млрд грн, з яких 7,3 млрд
грн — по мiсту Харкову. З дер-
жбюджету передбачаються кош-
ти в розмiрi 2,3 млрд грн, з мiсце-
вих бюджетiв — 1,8 млрд грн (у
тому числi 1,7 млрд грн з мiсько-
го бюджету Харкова), а також 3,2
млрд грн коштiв iнвесторiв.Íà òàêîìó ãàçîíi ãðiõ ïîãàíî ãðàòè



Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Iз всiх дорiг Донецька з твердим
покриттям, завдовжки понад 1,2

тисячi кiлометрiв, у плани мар-
шрутiв транспорту, яким пересу-
ватимуться гостi Євро-2012, увiй-
шла їх переважна бiльшiсть — 800
кiлометрiв. I готувати шляхи поча-
ли завчасно: минулого року в об-
ласному центрi на будiвництво, ре-
конструкцiю, середнiй та капiталь-
ний ремонт витратили понад 106
мiльйонiв гривень. А нинiшнього
року мiсцева влада, продовжуючи
цi роботи, має намiр розкошелити-
ся на значно бiльшу суму — 250-
270 мiльйонiв гривень iз мiсцевого
та державного бюджетiв.

«Ми вже чiтко визначилися i
розробили проект робiт, а цiна
питання — 984 мiльйони гривень,
— розповiдає мiський голова До-
нецька Олександр Лук’янченко.
— В перелiку внутрiшнiх дорiг є
15 об’єктiв, i один iз найважливi-
ших —будiвництво дороги вiд
проспекту Миру до вулицi Бай-

дукова та далi до вулицi Попови-
ча. Наступний етап — рекон-
струкцiя бульвару Шевченка вiд
вулицi Артема до вулицi Челюс-
кiнцiв i далi до вулиць 50-рiччя
СРСР та Набережної. Вже є про-

ектно-кошторисна документацiя,
проведенi тендери i вирiшенi
майже всi питання, що передува-
ли початку робiт».

Окрiм згаданого шляху, що
проходить бiля стадiону «Донбас-
Арена», в Донецьку взялися за
комплексну реконструкцiю та

оновлення проспекту Iллiча вiд
площi Ленiна до площi Конститу-
цiї. А ще, звичайно, в мiстi подба-
ли про траспортнi розв’язки не-
подалiк стадiону, що допоможуть
у днi матчiв розвантажити рух на
навколишнiх дорогах.

Також заплановано капiтальнi
ремонти та реконструкцiю ще
довгої низки вулиць, проспектiв,
бульварiв i площ. А на однiй з вiд-
ремонтованих автодорiг по прос-
пекту Ленiнському аж до виїзду з
мiста на Марiупольську трасу
мiсцева влада збирається заборо-
нити рух ваговозiв, якi перево-
зять метал i «вбивають» дорожнє
покриття.

Певна рiч, будувати новi та ка-
пiтально «латати» наявнi авто-
шляхи взялися не тiльки в само-
му Донецьку. «Цього року, я спо-
дiваюсь, буде стовiдсоткове фi-
нансування i ми закiнчимо поло-
вину траси вiд днiпропетровської
межi до Красноармiйська, також
впораємося з будiвництвом чвер-
тi кiльця до цiєї ж дороги Днiпро-
петровськ — Донецьк, — каже

голова Донецької обласної дер-
жавної адмiнiстрацiї Анатолiй
Близнюк. — Затим вiзьмемося за
спорудження останньої частини
кiльця, аби його замкнути навко-
ло Донецька. Невдовзi розпоч-
неться реконструкцiя шляху вiд
Мосьпiно до Успенки, почнемо

будувати дорогу вiд костянтинiв-
ського кiльця до траси Ростов —
Харкiв, мимо Констянтинiвки,
Дружкiвки, Краматорська та
Слов’янська».

До речi, саме в згаданому нап-
рямку з’явився намiр збудувати
сучасну швидкiсну трасу до Свя-
тогiрська. Йдеться про iдею посе-
лити гостей чемпiонату Європи в
комфортних готелях «Донецької
Швейцарiї», як називають ку-
рортну зону на берегах Сiвер-
ського Дiнця. Досi можлива реа-
лiзацiя ще одного досить цiкавого
проекту, про який пiд час вiзиту
до Донецька розповiв вiце-
прем’єр-мiнiстр Борис Колеснi-
ков. Є намiр спорудити швидкiс-
ну автотрасу вiд Донецька до ук-
раїнсько-росiйського кордону(63
кiлометри), що гарантуватиме
приїзд росiйських уболiвальни-
кiв. До того ж цей проект було б
доречно зробити спiльним i
об’єднати зусилля двох країн по
пiдготовцi до Євро-2012 в Українi
та Олiмпiйських iгор у Сочi в
2014 роцi.
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Усi дороги ведуть до Євро-2012 
«Урядовий кур’єр» перевiрив стан готовностi вiтчизняних 
автомагiстралей до приїзду численних уболiвальникiв з усього свiту

Хочеш їздити 
з комфортом — плати
РЕГIOН. Донецький «євроремонт» шляхiв влетить у копiєчку

Якими будуть пiд’їзди 
до «захiдних ворiт»
ФIНАНСИ. Дорожники Львiвщини 
поки що будують... плани

Оксана МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»

Пiдроздiли Служби авто-
мобiльних дорiг у Львiв-

ськiй областi приступили до
будiвництва кiлькох важли-
вих для Євро-2012 об’єктiв.
Йдеться насамперед про за-
вершення шестикiлометро-
вого вiдрiзка об’їзної дороги
з Черлянського передмiстя
до Братковичiв (залишкова
вартiсть — 12 мiльйонiв гри-
вень). Така транспортна
розв’язка не лише сприяти-
ме полiпшенню стану мiж-
народної автомагiстралi, а й
дасть змогу зняти гостру
для райцентру проблему,
адже дотепер весь потiк
транзитного автотранспор-
ту безупинно курсує цен-
тральною вулицею мiста.

Втiм, основна робота з пiд-
готовки до Євро-2012 попе-
реду. Львiвщина, за словами
керiвника обласної Служби
автомобiльних дорiг Петра
Шпитака, подала на розгляд
комiсiї Укравтодору кон-
кретнi пропозицiї щодо на-
лежної пiдготовки мiжна-
родних магiстралей, якими в
Україну прибуватиме потiк
уболiвальникiв євротурнiру
iз сусiднiх держав. Зокрема,
йдеться про пониження про-
їжджої частини автодороги
Львiв — Пустомити — Меде-
ничi у зв’язку iз проведен-
ням реконструкцiї Мiжна-
родного аеропорту «Львiв»
(вартiсть робiт — 57, 3 мiль-
йона гривень), будiвництво
вже згаданої об’їзної дороги

у мiстi Городок, пiд’їзду вiд
мiста Стрий до Дрогобича та
Трускавця (близько 37 кiло-
метрiв). До перелiку об’єктiв
включено й старий варiант
автотраси, якою можна дої-
хати до курортного мiстечка
— 52-кiлометровий вiдрiзок
вiд мiжнародної автомагiс-
тралi Київ — Чоп аж до
Схiдницi (де теж є сучасна
готельна база) через Пiсочне
та Меденичi.

Найважливiшi об’єкти, якi
на Львiвщинi потрiбно пiдго-
тувати до проведення чемпiо-
нату з футболу, є магiстралi,
що ведуть вiд мiжнародних
пунктiв пропуску на україн-
сько-польському кордонi,
зокрема Львiв — Шегинi,
Львiв — Кракiвець, Львiв —
Рава-Руська. Львiвськi до-
рожники обгрунтували та-
кож необхiднiсть облашту-
вання дороги в обхiд Львова
(близько 15 кiлометрiв) та
шестикiлометрового пiд’їзду
вiд автомагiстралi М — 06
(Гамалiївка — Галицьке пе-
рехрестя).

Сподiваються дорожники
Львiвщини, що вже най-
ближчим часом вирiшиться
питання щодо фiнансування
будiвництва ще однiєї важ-
ливої для Львiвщини авто-
магiстралi, Львiв —Кракi-
вець. У свою чергу, львiв’я-
ни готовi зробити все мож-
ливе, аби встигнути прок-
ласти сучасну автомагiс-
траль до найпотужнiших на
у к р а ї н с ь к о - п о л ь с ь к о м у
кордонi «ворiт» до Захiдної
Європи.

Àáè âïîðàòèñÿ iç çàïëàíîâàíèì «ºâðîðåìîíòîì»
øëÿõiâ ìiñöåâîãî òà äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, 
äîíå÷÷àíàì äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè 
5 ìëðä 522 ìëí ãðèâåíü.

270млн грн − 
стiльки витратить на будiвництво,
реконструкцiю, середнiй та капi−
тальний ремонт дорiг донецька
влада нинiшнього року

Äîðîãè äî ªâðî-2012: öiíà ïèòàííÿ
Ðàçîì Ïðîòÿæíiñòü, Äåæåðåëî Âñüîãî, 
ïî äîðîãàõ êì ôiíàíñóâàííÿ ìëí ãðí 2010ð. 2011ð. 2012ð.
Áóäiâíèöòâî 
òà ðåêîíñòðóêöiÿ 292,20 äåðæàâíèé áþäæåò 4812,08 1889,28 2261,09 661,71

Ðåêîíñòðóêöiÿ 11,05 ñïiâôiíàíñóâàííÿ 26,34 14,17 12,17 -

êðåäèòíi êîøòè 131,66 70,83 60,83 -

Êàïiòàëüíèé ðåìîíò 821,38 äåðæàâíèé áþäæåò 4899,21 2520,08 2307,69 71,44

Êàïiòàëüíèé ðåìîíò 439,20 ñïiâôiíàíñóâàííÿ 1414,86 1071,38 183,36 160,12

êðåäèòíi êîøòè 4843,36 3062,97 971,58 808,81

Ïîòî÷íèé ðåìîíò 2832,54 äåðæàâíèé áþäæåò 7911,77 1462,15 6149,37 300,25

Ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüíi 
ðîáîòè - äåðæàâíèé áþäæåò 200,00 200,00 - -

Ðàçîì 4450,37 24239,28 10290,86 11946,09 2002,33

Çà äàíèìè Óêðàâòîäîðó

Ñâîº ãîëîâíå çàâäàííÿ ç ïiä−
ãîòîâêè äî ºâðîïåéñüêîãî
ôóòáîëüíîãî òóðíiðó Óêðàâòî−
äîð âáà÷àº ó áóäiâíèöòâi íîâèõ
øâèäêiñíèõ òðàñ òà ïîëiïøåííi
òðàíñïîðòíî−åêñïëóàòàöiéíîãî
ñòàíó iñíóþ÷èõ àâòîìîáiëüíèõ
äîðiã äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ,
ÿêèìè áóäå çäiéñíþâàòèñÿ ïå−
ðåäèñëîêàöiÿ ó÷àñíèêiâ çìà−
ãàíü òà ãîñòåé ÷åìïiîíàòó.
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«Ми застосували новiтню технологiю»

Пiд час проведення Євро-2012
на дороги краю, якi поєдну-

ють країни Європи з країнами
Балтiї, Росiйською Федерацiєю i
Республiкою Бiлорусь, чекає ве-
лике випробування. Перший за-
ступник начальника служби ав-
томобiльних дорiг Чернiгiвської
областi Григорiй РЕШЕТНИК
вiдповiдає на запитання «Урядо-
вого кур'єра».

Наскiльки готовi до цього
випробування чернiгiвськi
дорожники?

— Однiєю з основних наших
магiстралей, є мiжнародна авто-
дорога державного значення
Кiптi — Глухiв — Бачiвськ, яка в
межах областi має протяжнiсть
145 км. Вона побудована у 50-х
роках минулого столiття i з’єд-
нує столицi України та Росiй-
ської Федерацiї найкоротшою
вiдстанню. Внаслiдок низки при-
чин дорога не мала капiтального
ремонту 50 рокiв. Через це її
покриття зазнало значних руй-
нувань. Окрiм того, потребували
перебудови 2 шляхопроводи че-
рез залiзницю та малий мiст, а
також проведення капiтального
ремонту — великий мiст через

рiчку Сейм бiля Батурина. Тiль-
ки 15 iз 31 транспортної розв’яз-
ки були обладнанi перехiдно-
швидкiсними смугами, та й тi не
вiдповiдали сучасним нормам за
конфiгурацiєю.

I коли ви розпочали ремон-
тнi роботи?

— У 2006 роцi. А об’єктом Євро
дорога стала на початку 2008 ро-
ку. Фiнансування робiт здiйсню-
валося за рахунок кредитних
коштiв. Усього вкладено в цю ро-
боту понад 1 млрд грн. Ми засто-
совували новiтню технологiю —
вiброрезонансну деструктури-
зацiю, тобто обладнання, яке
здiйснює руйнування старого
цементобетонного покриття, що
потiм залишається на мiсцi як
шар основи, а зверху вкладаєть-
ся новий шар.

У якому станi дорога на сьо-
годнiшнiй день?

— Капiтально вiдремонтована
на всiй протяжностi. При прове-
деннi робiт з огляду на важли-
вiсть об’єкта для держави до-
рожнiми органiзацiями було до-
сягнуто максимальних у рамках
технологiчних вимог темпiв ро-

бiт. Щоденно, коли було потрiб-
но — цiлодобово, на дорогу пра-
цювали до 500 одиниць технiки
та близько 1000 працiвникiв.
Пiсля капiтального ремонту по-
казник мiцностi покриття зрiс
бiльш нiж у пiвтора раза, шири-
на покриття збiльшилася до 9 м,
що пiдвищило рiвень безпеки
руху. Нинi залишилося ввести в
експлуатацiю 93 км дороги. Для
цього потрiбно 41 млн грн. Нам
обiцяють їх видiлити i до кiнця
року все закiнчимо.

А як щодо дороги, котра з’єд-
нує область з республiкою Бiло-
русь — Київ — Чернiгiв — Новi
Яриловичi?

— Там поки що до вимог євро-
пейського стандарту далеко. Ми
порахували, що ремонт тiєї до-
роги обiйдеться у 816 млн грн. На
сьогоднi нашi органiзацiї готовi
приступити до роботи у будь-
який момент — є потенцiал, є су-
часнi механiзми — новi нiмецькi
асфальтоукладники, важкi кат-
ки, транспорт. Надiйдуть кошти
— будемо працювати.

Євдокiя ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур’єр»
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«Полiгон для танкiв» 
стане автобаном
РЕКОНСТРУКЦIЯ. У Харковi 
до Євро-2012 вiдремонтують 
187 кiлометрiв дорiг

Свiтлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Як зазначено у новiй програмi
пiдготовки приймаючого мiс-

та, яку затвердили на останнiй
сесiї мiсцевi депутати, кiлькiсть
дорiг, якi приводитимуться у по-
рядок, збiльшилася, порiвняно з
першим варiантом документа, у
два з половиною рази — з 62 до
149. I всi вони будуть капiтально
вiдремонтованi i реконструйованi.

— На цi цiлi держава передба-
чає видiлити 292 мiльйони гри-
вень, а 520 мiльйонiв запланованi
на цей рiк у мiському бюджетi, —
каже директор департаменту з
питань сiм’ї, молодi, спорту i пiдго-
товки до Євро-2012 Харкiвської
мiської ради Вiктор Христоєв. —
Отже, буде вiдремонтовано кож-
ний сьомий кiлометр мiських дорiг.

Вiктор Христоєв також повiдо-
мив, що днями до Харкова з Каб-
мiну надiйде перший транш на ре-
монт дорiг у сумi 50 мiльйонiв гри-
вень. А першими магiстралями,
куди вiдразу ж вийдуть ремон-
тники, будуть, за словами чинов-
ника, проспект Гагарiна, вулиця
Державiнська i решта шляхiв, що
ведуть до аеропорту. За цi грошi у
Харковi капiтально вiдремонту-
ють бiльше двох десяткiв дорiг.

Свою впевненiсть у тому, що
Харкiв гiдно виконає свої зобов’я-
зання з пiдготовки до Євро - 2012,

у тому числi й з реконструкцiї
шляхiв, висловив також секретар
мiської ради, виконуючий
обов’язки Харкiвського мiського
голови Геннадiй Кернес. За його
словами, на сесiї мiської ради де-
путати ухвалили рiшення про те,
що Харкiв готовий випустити об-
лiгацiї мiської позики на залучен-
ня 500 млн грн. Цi кошти будуть
направленi на будiвництво авто-
мобiльних i пiшохiдних дорiг.

Крiм мiських шляхiв, до Євро-
2012 буде зроблена ще й рекон-
струкцiя окружної дороги, яку
пiд час весняного вiзиту до Хар-
кова вiце-прем’єр Борис Колеснi-
ков назвав готовим випробуваль-
ним полiгоном для танкiв заводу
iменi Малишева. Тодi, аби не ви-
никло пiд час проведення Євро-
2012 колапсу, i було запропонова-
но реконструювати дорогу довко-
ла Харкова. Що ж до коштiв, не-
обхiдних на капiтальний ремонт
кiльця, то їх, за пiдрахунками фа-
хiвцiв, потрiбно не менше двох з
половиною мiльярдiв гривень. I
вони уже передбаченi державною
програмою з пiдготовки до фi-
нальної частини чемпiонату з
футболу. Керiвник Харкiвського
облавтодору Євген Зражевець
стверджує, що його служба прис-
тупила до виконання проектно-
кошторисної документацiї i на
сьогоднiшнiй день вона зроблена
бiльш, нiж на тридцять вiдсоткiв.

ДИРЕКТОР АНАЛIТИЧНО−
ДОРАДЧОГО ЦЕНТРУ БЛАКИТНОЇ

СТРIЧКИ ЄС/ПРООН 
Марчiн СВЄНЧIЦКI

Аналiтично-дорадчий центр
Блакитної стрiчки видав

звiт «Транспортна полiтика Ук-
раїни та її наближення до норм
Європейського Союзу». Якi ж
ключовi рекомендацiї україн-
ському уряду мiстить брошура?
— з цим запитанням наш корес-
пондент звернувся до директора
центру Марчiна Свєнчiцкi.

— Апрiорi транспортна систе-
ма України потребує реформу-
вання. З огляду на ту обставину,
що транспорт є ключовою сфе-
рою спiвпрацi Європейського
Союзу з Україною, дуже важ-
ливо, щоб концепцiя державної
полiтики сталого розвитку всiх
видiв транспорту ефективно ко-
релювалася з європейськими
стандартами. Тому в нашому
звiтi зроблено наголос на мож-
ливостi застосування в Українi
директив ЄС щодо транспорту.
Полiтика ЄС в цьому контекстi
спрямована на залучення при-
ватного капiталу в розвиток
усiх видiв транспорту, забезпе-
чення безпеки перевезень та
охорону довкiлля.

Бiльше половини транспортної
мережi України становлять за-
лiзницi. Отож саме в цей сектор,

на мою думку, необхiдно спряму-
вати як державнi iнвестицiї, так i
приватний капiтал, вiдкривши на
конкурентнiй основi ринок ван-
тажних та пасажирських переве-
зень. Вiльний доступ до iнфрас-
труктури та введення конкурен-
цiї в тимчасово монопольний сек-
тор — це теж вiдчутнi кроки до
адаптацiї залiзничного транспор-
ту до стандартiв ЄС.

Щодо автомобiльних дорiг, то
тут необхiдно збiльшувати бюд-
жет, що видiляється на їхнє бу-
дiвництво, утримувати частку
участi у видатках на дорожню
iнфраструктуру на рiвнi 60% ви-
даткiв на залiзничну iнфрас-
труктуру, що має становити
близько 1,5% ВВП.

Українська авiацiйна тран-
спортна система нинi перебуває
на шляху до загальноєвропей-
ської. Є пiдстави сподiватися, що
Україна у 2011 роцi приєднаєть-
ся до програми «Єдине європей-
ське небо». Приємно, що уряд i
Укравiацiя активно ведуть пере-
говори з Євросоюзом за всiма
пунктами програми.

Валентина КОКIНА, 
«Урядовий кур’єр»
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«Транспортна система 
України потребує 
реформування» 

Iван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Щодо Євро-2012 Одеса опи-
нилася в досить пiкантно-

му становищi. У травнi минулого
року мiсто вилучили з перелiку
точок, де будуть проводитися
фiнальнi зустрiчi європейського
чемпiонату, але Пальмiра готу-
ється приймати «на нiчлiг» та
тренування кiлька провiдних ко-
манд та величезну кiлькiсть ту-
ристiв-уболiвальникiв. Мiсту
наче повернули преференцiї
причетного до Євро-2012, але
коштами таке рiшення жодним
чином не пiдтримали.

Указ тодiшнього Президента
Вiктора Ющенка вiд 17 лютого
2010 р. «Про деякi заходи зi ста-
лого розвитку Одеси та областi»,
котрий передбачав використання
iнфраструктури регiону для про-
ведення Євро, був, радше, симво-
лiчним прощальним подарунком,
котрий мало кого до чого зобов’я-
зував. Вiдтак одеськi об’єкти, що
згадувалися у програмi пiдготов-
ки до Євро-2012, умовно можна
подiлити на кiлька груп.

Перша — це проекти, зацiкав-
ленiсть у котрих мало залежить
вiд того, буде Євро чи нi i якою
мiрою воно зачепить Одесу. Пе-
редусiм — будiвництво одеських

готелiв. Лише минулого кризо-
вого року їх у мiстi вiдкрилося
бiльше десятка. Цi заклади є
рентабельними навiть поза кон-
текстом турнiру, вiдтак вони
зводяться з непоганими темпами
виключно силами самого бiзнесу.

Не довелося мiсту перегляда-
ти i плани стосовно дорожнього
будiвництва — мерiя вiд початку
була готова до того, що викону-
вати їх доведеться тыльки влас-
ним коштом.

Крiм того, до Євро-2012 в Оде-
сi заявлено чимало амбiтних
проектiв, котрi могли б окупити-
ся лише у вiддаленiй перспекти-
вi, а стартувати — лише за сут-
тєвої бюджетної пiдтримки. Та-
ким, примiром, є пiлотний про-
ект зi створення парково-куль-
турного комплексу «Зелений ос-
трiв у центрi Одеси». Проект пе-
редбачає на початковому етапi
близько пiвмiльярда бюджетних
вкладень, тому доки держава не
розкошелиться на таку суму,
навряд чи вiн вийде зi стадiї дис-
кусiй i обговорень.

Є чимало об’єктiв, котрi регiону
потрiбнi в кожному разi, а пiд Єв-
ро-2012 вони верстаються заради
того, щоб мати додатковi аргумен-
ти при «вибиваннi» державної
пiдтримки. Так, проект автодоро-
ги Одеса — Ренi був актуальним

ще задовго до того, як на україн-
ському горизонтi з’явився євро-
пейський чемпiонат. Фiнiш цiєї
важливої для регiону будови вирi-
шили приурочити до Євро — 2012.
Орiєнтовна вартiсть будiвництва
перевищує 12 млрд грн. Схоже,
що наразi у цiй справi розрахову-
вати можна тiльки на iнвесторiв.

Що цiкаво, у контекстi євро-
пейського чемпiонату найбiль-
ший iнтерес до одеських об’єк-
тiв виявляють азiатськi бiзнес-
мени. Китайськi будiвельники
вже запропонували свої послуги
на випадок початку споруджен-
ня траси Одеса — Ренi. Китай-
ська нацiональна iнжинiрингова
компанiя стала iнвестором ре-
конструкцiї стадiону «Чорномо-
рець» — найбiльш «футбольно-
го» об’єкта з-помiж тих, котрi
Одеса готує до Євро-2012. Ця
спортивна арена майже на 35
тисяч мiсць має бути готова до
експлуатацiї вже у вереснi 2011
року. Саме тут, можливо, прово-
дитимуть свої тренування та то-
вариськi матчi збiрнi Росiї та
Англiї.

Загалом же виходить на те, що
долею одеських об’єктiв, пов’я-
заних iз Євро-2012 сьогоднi ру-
хають передусiм наявнi бiзнесо-
вi iнтереси, а не якась цiлеспря-
мована державна програма.

Одеса робить свiй турнiр самотужки
IНВЕСТИЦIЇ. Пiвденна Пальмiра активно шукає бiзнес-партнерiв
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УРOКИ ЙOГAННЕСБУРГA

Валерiй РЕКУНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

За всю iсторiю фiнальних тур-
нiрiв лише сiм країн виборю-

вали звання найсильнiшої ко-
манди свiту: Уругвай, Бразилiя,
Аргентина, Iталiя, Нiмеччина,
Англiя та Францiя. 11 липня цей
список футбольних велетiв по-
повнив ще один представник Єв-
ропи: пiсля закiнчення фiналь-
ного матчу в Йоганнесбурзi Ку-
бок свiту пiдняв над головою 32-
рiчний капiтан iспанської дру-
жини Карлес Пуйоль.

Збiрна-
розчарування
«Скуадра Адзурра» стала пер-
шою командою, яка двiчi приїз-
дила на мундiаль в ранзi чемпi-
она свiту i вилiтала вже пiсля
закiнчення групового раунду.
Це i досi залишається незбаг-
ненним: адже її очолював один
з найкращих тренерiв в iсторiї
свiтового футболу. На клубно-
му рiвнi Марчелло Лiппi вигра-
вав iталiйську серiю А, здобу-
вав Кубок УЄФА, перемагав у
Лiзi чемпiонiв. Влiтку 2006-го в
Нiмеччинi зробив «Блакитну
ескадру» триразовим чемпiо-
ном свiту. Пiсля цього пiшов у
творчу вiдпустку, але два роки
тому знов повернувся до керма
нацiональної команди. Схоже,
помилився.

Опинившись в не надто склад-
нiй групi разом з Новою Зеландi-
єю, Словаччиною та Парагваєм,
Альберто Джилардiно та його
партнери не здобули жодної пе-
ремоги i посiли останнє мiсце в
квартетi F.

В Африцi головний тренер
зробив ставку на стару гвардiю.
Iз трiумфального складу зраз-
ка-2006 мiсця в збiрнiй зберегли
дев’ять гравцiв, середнiй вiк
збiрної склав 28 рокiв i дев’ять
мiсяцiв. Обличчям збiрної зали-
шився її капiтан Фабiо Каннава-
ро. У Нiмеччинi вiн був уособ-
ленням надiйностi i наприкiнцi
року отримав «Золотий м’яч»
найкращого футболiста свiту.

Нинi центрального захисника
туринського «Ювентуса», якому
в вереснi виповниться 37 рокiв,
важко було впiзнати. Лише тодi

тифозi зрозумiли, чому рекор-
дсмен збiрної за кiлькiстю зiгра-
них матчiв ще до початку мундi-
алю прийняв запрошення клубу
iз Саудiвської Аравiї — «Аль-
Ахлi», погодившись доживати
свiй блискучий iгровий вiк у фут-
больному будинку престарiлих.

— Мало хто в Iталiї сподiвав-
ся, що команда Лiппi знов виграє
Кубок свiту, — зiзнався журна-
лiстам колишнiй гравець київ-
ського «Динамо» Каха Каладзе,
який нинi захищає кольори «Мi-
лана». — Але поразка вiд Сло-
ваччини на стадiонi «Еллiс
Парк» не могла наснитися навiть
у страшному снi. Цю команду i
збiрну зразка 2006 року роздi-
ляє величезна прiрва.

Вiдкриття 
турнiру

За всю iсторiю участi в фi-
нальних турнiрах свiтової пер-
шостi Нiмеччина лише одного
разу не доходила до чвертьфiна-
лу. Свою феноменальну стабiль-

нiсть команда Йоахiма Льова
пiдтвердила i на пiвднi Африки.

4:0 — на стартi з Австралiєю,
4:1 — з Англiєю, 4:0 —проти
блискучої Аргентини на чолi з
Марадоною — цi поєдинки стали
справжньою окрасою чемпiона-
ту. З рiзних причин тренерський
штаб «Бундестiм» вiдмовився
вiд послуг досвiдчених Баллака,
Фрiнгса, Кураньї, Метцельдера.
Їхнi мiсця зайняли новi таланти.

Одним з найуспiшнiших но-
вачкiв мундiалю став двадцяти-
рiчний Томас Мюллер, який до
цього надягав футболку збiрної
лише двiчi. Змусили фахiвцiв го-
ворити про себе нова зiрка — 21-
рiчний диспетчер бременського
«Вердера» Месут Єзiл, 23-рiч-
ний пiвзахисник «Штутгарта»
Самi Хедiра.

Промовистий факт: захисник
«Баварiї» Фiлiп Лам у свої 26 ро-
кiв став наймолодшим капiтаном
збiрної Нiмеччини за всi роки її
iснування. А старшi за нього в
стартовому складi лише двоє —
31-рiчний Арне Фрiдрiх та 32-
рiчний Мiрослав Клозе.

«Бронза» африканського кар-
бування — чудовий результат
для молодої дружини. Вже за-
раз зрозумiло: Нiмеччина —
один з головних фаворитiв Єв-
ро-2012, який прийматимуть
Україна та Польща.

Команда — 
непорозумiння
«Якщо ви не жалкуєте за втра-
ченими грошима, можете смi-
ливо робити ставку на перемогу
Францiї. Не розумiю, як наша
збiрна може претендувати на
щось серйозне. Адже командної
гри в неї повнiстю бракує», цей
прогноз екс-капитан збирної
Зiнедiн Зiдан зробив задовго до
старту футбольного свята. Ле-
гендарний француз не поми-
лився. Один забитий м’яч, одне
набране очко з дев’яти можли-
вих, останнє мiсце в найпростi-
шому за складом квартетi —
так виглядає статистичний пiд-
сумок виступу команди
Раймона Доменека.

Коли фiналiстiв Кубка свiту-
2006 обiграли господарi турнiру
— збiрна ПАР, святкувала не
тiльки вся Африка. Ейфорiя
охопила шанувальникiв футбо-
лу i в Дублiнi. Саме там у листо-
падi минулого року вирiшува-
лася доля путiвки на чемпiонат
свiту. В матчi плей-оф Iрландiя
— Францiя все вирiшив один
епiзод: Анрi, вiддаючи гольовий
пас Галласу, явно пiдiграв собi
рукою. Арбiтр з Швецiї Мартiн
Хансен порушення не помiтив.
Господарi поля вимагали перег-
рати скандальний поєдинок.
Але чиновники ФIФА залиши-
ли результат у силi — в ПАР
вiдправилися чиннi вiце-чемпi-
они свiту.

Розплата наздогнала фут-
больних «шахраїв» на Чорному
континентi: зiрки лондонського
«Челсi» i мюнхенської «Баварiї»,
«Барселони» i «Арсеналу», «Се-
вiльї» та «Лiона» залишили мун-
дiаль пiд принизливий свист
глядачiв.

— Наступного ранку Францiя
прокинулася на руїнах, якi за-
лишилися вiд її нацiональної
дружини, — написала автори-
тетна «Екiп». — Та чи була це
насправдi збiрна? Адже єдине
слово, яким можна охарактери-
зувати поведiнку гравцiв — бай-
дужiсть. На обличчях футболiс-
тiв не вiдбивалися нi злiсть, нi
розчарування, нi печаль.

Дiстав своє вiд своїх журна-
лiстiв i головний тренер, який
пiсля закiнчення зустрiчi Фран-
цiя — ПАР вiдмовився потисну-
ти руку свого колеги Карлоса
Паррейри.

— Своїми невиправданими,
алогiчними рiшеннями, слiпою
вiрою в гравцiв на кшталт Сiд-
нея Гову та Нiколя Анелька,
постiйними чварами з пресою i
повною професiйною некомпе-
тентнiстю Раймон Доменек зас-
луговує лише одного: отримати
доброго стусана пiд зад i одра-
зу на плаху. Сокира вже зато-
чена.

Як з гiркотою зазначив ко-
лишнiй капiтан збiрної Зiнедiн
Зiдан, навiть багато рокiв по то-
му французькi вболiвальники у
зв’язку з ЧС-2010 будуть згаду-
вати двi речi — iм’я переможця i
демонстративну вiдмову вiд тре-
нування Тьєррi Анрi i компанiї.

Африканський мундiаль: 
старi знахiдки i новi розчарування
ПIСЛЯМОВА. Парад найяскравiших подiй чемпiонату свiту-2010 за версiєю «Урядового кур’єра»

Вiва, Iспанiя!

Óñi òðåíåðè-ïåðåìîæöi ÷åìïiîíàòiâ ñâiòó
Ðiê Êðà¿íà Ôiíàë Òðåíåð

1930 Óðóãâàé Óðóãâàé — Àðãåíòèíà — 4:2 Àëüáåðòî Ñóïïi÷i

1934 Iòàëiÿ Iòàëiÿ — ×åõîñëîâà÷÷èíà — 2:1 Âiòòîðiî Ïîööî

1938 Ôðàíöiÿ Iòàëiÿ — Óãîðùèíà — 4:2 Âiòòîðiî Ïîööî

1950 Áðàçèëiÿ Óðóãâàé — Áðàçèëiÿ — 2:1 Iâàí Ëîïåñ

1954 Øâåéöàðiÿ Íiìå÷÷èíà — Óãîðùèíà - 3:2 Çåïï Ãåðáåðãåð

1958 Øâåöiÿ Áðàçèëiÿ — Øâåöiÿ — 5:2 Âiíñåíòå Ôåîëà

1962 ×èëi Áðàçèëiÿ - ×åõîñëîâà÷÷èíà - 3:1 Àéìîðå Ìîðåéðà

1966 Àíãëiÿ Àíãëiÿ — Íiìå÷÷èíà — 4:2 Àëüô Ðàìñåé

1970 Ìåêñèêà Áðàçèëiÿ — Iòàëiÿ — 4:1 Ìàðiî Çàãàëî

1974 Íiìå÷÷èíà Íiìå÷÷èíà — Íiäåðëàíäè — 2:1 Ãåëüìóò Øåí

1978 Àðãåíòèíà Àðãåíòèíà — Íiäåðëàíäè - 3:1 Ëó¿ñ Ñåçàð Ìåíîòòi

1982 Iñïàíiÿ Iòàëiÿ — Íiìå÷÷èíà — 3:1 Ýíöî Áåàðçîò

1986 Ìåêñèêà Àðãåíòèíà — Íiìå÷÷èíà - 3:2 Êàðëîñ Áiëàðäî

1990 Iòàëiÿ Íiìå÷÷èíà — Àðãåíòèíà — 1:0 Ôðàíö Áåêêåíáàóåð

1994 ÑØÀ Áðàçèëiÿ — Iòàëiÿ — 0:0 (3:2, ïåí.) Êàðëîñ À. Ïàððåéðà

1998 Ôðàíöiÿ Ôðàíöiÿ — Áðàçèëiÿ — 3:0 Åìå Æàêå

2002 Êîð/ßïîíiÿ Áðàçèëiÿ — Íiìå÷÷èíà — 2:0 Ëó¿ñ Ñêîëàði

2006 Íiìå÷÷èíà Iòàëiÿ — Ôðàíöiÿ - 1:1 (5:3, ïåí.) Ìàð÷åëëî Ëiïïi 

2010 ÏÀÐ Iñïàíiÿ — Íiäåðëàíäè — 1: 0 Âiñåíòå Äåëü Áîñêå

«Золотий м’яч» — 
Дiєго Форлану
Íàïàäàþ÷èé çáiðíî¿ Óðóãâàþ Äiºãî
Ôîðëàí âèçíàíèé êðàùèì ãðàâöåì
÷åìïiîíàòó ñâiòó-2010. Ïiä ÷àñ îïèòó-
âàííÿ æóðíàëiñòè âiääàëè ôîðâàðäó
ìàäðèäñüêîãî «Àòëåòèêî» 23,4 âiäñîò-
êà ãîëîñiâ. Äðóãå ìiñöå ïîñiâ ãîëëàí-
äñüêèé ïëåéìåéêåð Âåñëi Ñíàéäåð
(21,8). Òðiéêó íàéñèëüíiøèõ çàìêíóâ

ëiäåð àòàê iñïàíöiâ Äàâiä
Âiëüÿ (16,9).
Âîëîäàð «Çîëîòî¿ áóò-
ñè» — áðîíçîâèé ïðè-
çåð òóðíiðó Òîìàñ Ìþë-

ëåð (Íiìå÷÷èíà). Íà ðà-
õóíêó íàïàäàþ÷îãî
ìþíõåíñüêî¿ «Áàâàði¿»
ï’ÿòü çàáèòèõ ì’ÿ÷iâ i òðè
ðåçóëüòàòèâíi ïåðåäà÷i.
Êðiì öüîãî, 20-ði÷íèé
äåáþòàíò ïåðøîñòi ñòàâ

êðàùèì ìîëîäèì
ãðàâöåì Êóáêà ñâiòó.

Ãîëêiïåð ÷åìïiîíiâ ñâiòó Iêåð Êàñiëüÿñ
âèçíàíèé êðàùèì âîðîòàðåì ìóíäià-
ëþ i âiäçíà÷åíèé ïðèçîì «Çîëîòà ðó-
êàâè÷êà». ×åìïiîíè ñâiòó — ôóòáîëiñ-
òè Iñïàíi¿, êðiì çîëîòèõ ìåäàëåé, îò-
ðèìàëè òàêîæ ïðåñòèæíó íàãîðîäó
«Ôåéð-ïëåé». Íàéðåçóëüòàòèâíiøîþ
êîìàíäîþ ìóíäiàëþ, ÿê i ÷îòèðè ðîêè
òîìó â ðiäíèõ ñòiíàõ, ñòàëà Íiìå÷÷èíà. 

Ñèìâîëi÷íà çáiðíà ×Ñ-2010:
Âîðîòàð — Iêåð Êàñiëüÿñ (Iñïàíiÿ).
Çàõèñíèêè — Ìàéêîí (Áðàçèëiÿ),
Êàðëåñ Ïóéîëü (Iñïàíiÿ), Äiºãî Ëóãà-
íî (Óðóãâàé), Ôàáiî Êîåíòðàî (Ïîð-
òóãàëiÿ).
Ãðàâöi ñåðåäèíè ïîëÿ — Áàñòiàí
Øâàéíøòàéãåð, Òîìàñ Ìþëëåð
(îáèäâà — Íiìå÷÷èíà), Ií’ºñòà (Iñïà-
íiÿ), Âåñëi Ñíàéäåð (Íiäåðëàíäè).
Ôîðâàðäè — Ìiðîñëàâ Êëîçå (Íi-
ìå÷÷èíà), Äiºãî Ôîðëàí (Óðóãâàé).
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ЕКСКЛЮЗИВ

Другий футбольний турнiр за
Кубок Європи для нацiо-

нальних збiрних команд засвiд-
чив: скептикiв проведення таких
змагань за чотири роки значно
поменшало. Якщо перший розiг-
раш проiгнорували такi гранди,
як Англiя, Iталiя, ФРН, а зага-
лом заявки на участь в ньому по-
дали лише 17 країн, то в другому
взяли участь уже 29 з 33 держав
— членiв УЄФА. З провiдних
футбольних нацiй в сторонi за-
лишилися тiльки захiднi нiмцi.

Команда СРСР мала захищати
титул найсильнiшої на конти-
нентi, завойований 1960 року.
Про подiї, пов’язанi з тим турнi-
ром, в ексклюзивному iнтерв’ю
«Урядовому кур’єру» розповi-
дає його учасник, заслужений
майстер спорту СРСР Вiктор
ШУСТИКОВ.

— Перший сюрприз принесло
вже жеребкування. Тодi ще не
практикувалося розмежування
команд за силою — жодних рей-
тингiв не складали. Слiпий же-
реб уже на стадiї 1/16 фiналу
звiв Англiю i Францiю. А нам
пощастило: збiрна СРСР прой-
шла в наступний етап без iгор.

Однак платою за «везiння»
стало те, що в 1/8 довелося зма-
гатися з Iталiєю. Чи не занадто
висока цiна?
— Справдi, Iталiя — на той час
дворазовий чемпiон свiту, з та-
кими видатними майстрами
шкiряного м’яча, як Мальдiнi,
Факкеттi, Трапаттонi, Рiвера, —
не була подарунком.

Злякалися?
— У тi роки ми нiколи не бояли-
ся грати з iноземцями. Це тепер
здiймають переполох, якщо ви-
падає зустрiч навiть з кимось iз
середнячкiв. У нас страху не бу-
ло. Знали, що потрiбно як слiд
настроїтися на гру. Провести та-
ку собi розвiдку в першi хвилини
матчу, вiдчути сильнi й слабкi
сторони суперника i тодi вже
вiдповiдно дiяти.

Очевидно, впевненостi в сво-
їх силах додала переможна се-
рiя товариських матчiв, прове-
дених напередоднi Кубка Євро-
пи, в яких пройшли випробу-
вання багато дебютантiв. Ви, до
речi, були одним з них. Пам’ята-
єте свiй перший вихiд на поле у
футболцi збiрної?
— Здається, це було в товарись-
кому матчi проти Угорщини во-
сени 1963 року. Але до того вже
встиг зiграти у так званiй збiрнiй
клубiв СРСР.

Фактично ваш дебют збiгся
в часi iз тренерським дебютом у
збiрнiй Костянтина Бєскова. Чи
по праву вiн посiв трон, який
тривалий час займав один з
патрiархiв вiтчизняного футбо-
лу Гаврило Качалiн?
— Гадаю, що по праву. Костян-
тин Iванович мав багатий досвiд
гравця в кращих командах краї-

ни. Вiн був одним з героїв сенса-
цiйного пiслявоєнного турне
московського «Динамо» до Вели-
кобританiї. На час призначення
наставником збiрної набув уже i
тренерських навичок. Зокрема,
три роки був тренером Футболь-
ної школи молодi в Москвi, де
менi поталанило грати пiд його
керiвництвом. Та найкраще про
талант Бєскова-тренера свiд-
чать результати його подальшої
роботи в клубах i збiрнiй.

На гру з Iталiєю в Москвi 13
жовтня 1963 року Вiктор Шус-
тиков не вийшов. Чому? Адже
перед цим Бєсков ставив вас у
всiх контрольних матчах...
— Вiдверто кажучи, вже не
пам’ятаю. Претензiй до мене у
тренера не було. Мабуть, зава-
дили проблеми з фiзичним ста-
ном — травма або щось iнше.

Матч вийшов бойовим. Не
пригадаєте подробицi?
— Певне, iталiйцi не чекали, що
наша команда вийде на поле з
п’ятьма нападниками. Поки гада-
ли, як краще грати, Понедєльник
i Численко забили два голи, якi i
вирiшили долю матчу. Шкода, що
не використали ще кiлька спри-
ятливих моментiв. А то рахунок
був би непристойним для гостей.

Розповiдають, що пiсля тiєї
гри президент Iталiйської
федерацiї футболу Паскуале
сказав: «Ми залишаємо Москву
подiбно до Наполеона. Але у
француза не було шансу взяти
реванш, а в нас вiн є». Однак i в
Римi наша команда ледь не пе-
ремогла. Завдяки чому?
— Ми розумiли, що в гостях буде
непереливки й амбiцiйнi госпо-
дарi докладуть максимум зу-
силь, аби реабiлiтуватися перед
тифозi. Отож слiд було змiцнити
тили. I тут мудре рiшення прий-
няв Бєсков, повернувши в ворота
збiрної Лева Яшина, який був то-
дi в опалi. (На нього повiсили всi
грiхи за невдалу гру нашої збiр-
ної на чилiйському чемпiонатi
свiту.) Проте Бєсков вiрив у ве-
терана. I не прорахувався. Яшин
зцементував захист, у вирiшаль-
ний момент взяв пенальтi, про-
битий знаменитим Маццолою.
Впевненi в своїй оборонi, смiли-

вiше йшли вперед гравцi атаки i
навiть вiдкрили рахунок. Лише
на останнiх секундах гри iталiйцi
врятувалися вiд другої поразки.

Наступний — шведський —
бар’єр пройшли без пригод?
— Справдi, особливих проблем
скандинави перед нами не поста-
вили. Хiба що їхнiй славетний на-
падник Курт Хамрiн, який захи-
щав кольори iталiйської «Фiорен-
тини», зумiв двiчi (вдома i в гостях)
забити нам два голи. Запам’ятала-
ся ще подiя, яка сталася перед
матчем зi шведами в Москвi 27
травня 1964 року. Представники
тижневика «Франс футбол» вру-
чили Леву Яшину приз кращого
футболiста континенту 1963 року
— «Золотий м’яч». Жодний голкi-
пер нi до нi пiсля нього не удостою-
вався цього трофея.

У липнi команда взяла курс
на Iспанiю, де мав вiдбутися
фiнальний турнiр. Легко подо-
лавши датчан, здобули право
виступити в заключнiй грi за

Кубок Європи проти господа-
рiв. Що казав тренер перед по-
єдинком?
— Нiяких особливих слiв нам не
казали, всi й без того розумiли
важливiсть гри. Того дня затягла-
ся передматчева розминка: вияв-
ляється, на стадiон запiзнювався
головний глядач — Каудильйо
Франко. Нарештi вiн з’явився —
в бiлому костюмi. Всi встали i гуч-
но вiтали главу держави.

Отож 120-тисячна аудиторiя
«Сант’яго Бернабеу» дiстала до-
датковий емоцiйний iмпульс.
Сильно тиснула на психiку на-
ших футболiстiв?
— Та нi. Коли зосередишся на
грi, особливо на трибуни не зва-
жаєш. Весь час у динамiцi: ко-
гось треба пiдстрахувати, когось
окликом попередити про небез-

пеку. Досi з гiркотою згадую про
свою участь... у першому голi в
нашi ворота. Я грав правого за-
хисника. Ось передi мною бо-
рються в повiтрi Альберт Шес-
терньов з нападником iспанцiв.
Озирнувся назад, аби не впусти-
ти свого пiдопiчного, а в цей мо-
мент м’яч перелiтає Шестерньо-
ва, потрапляє в мене i вiдскакує
прямо на ногу Передi. За мить
затрiпотiв у сiтцi.

Потiм команди обмiнялися
голами, i ми, на жаль, програли.
Об’єктивно на той день Iспанiя
була сильнiшою?
— Гадаю, команди були рiвними.
Шанси вразити ворота були i в
нас, i в iспанцiв. Але удача тодi
була на їхньому боцi.

Зрештою, друге мiсце все-
таки було досягненням вiтчиз-
няного футболу. Однак тодiшнє
радянське керiвництво розцi-
нило виступ збiрної як провал.
Звiльнили Бєскова. А футболiс-
там хоч якi-небудь слова подя-
ки сказали? Або, може, ще й за-
охотили матерiально?
— Смiєтесь? Зустрiч в аеропорту
була такою холодною, що всi ми
принишкли, розбiглись по таксi i
мерщiй додому. От i вся подяка.

Чув, Вiкторе Михайловичу,
що ви i тепер не проти вийти
на газон стадiону, який носить
iм’я вашого видатного однок-
лубника i друга Едуарда
Стрельцова...
— Це справдi так. Кожного тиж-
ня сходяться туди ветерани
«Торпедо». Серед iмен, що були
свого часу на слуху, — Володя
Сучилiн, Гриша Янець. Ганяємо
шкiряного, згадуємо молодiсть.
Раз на мiсяць зустрiчаємося з
ветеранами iнших московських
клубiв.

За столом чи на полi?
— На полi, а потiм i за столом.
Щороку проводимо ветеранськi
турнiри.

I як торпедiвцi?
— Цiлком пристойно. Не раз ста-
вали переможцями.

Вiд iменi наших читачiв ба-
жаю вам ще довгi роки тримати
спортивну форму.
— Дякую. Того самого бажаю i
шанувальникам вашої газети.

Георгiй КОСИХ, 
«Урядовий кур’єр»
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ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР СПОРТУ
СРСР, СРIБНИЙ ПРИЗЕР КУБКА 

ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 1964 РОКУ
Вiктор ШУСТИКОВ

Досьє «УК» 

Âiêòîð Ìèõàéëîâè÷ Øóñòèêîâ íàðîäèâñÿ 28 ñi÷íÿ 1939ð. â Ìîñêâi. Ó 1958-1973
ðîêàõ ãðàâ öåíòðàëüíèì çàõèñíèêîì ó êîìàíäi «Òîðïåäî» (Ìîñêâà). Ïðîâiâ 427
ìàò÷iâ (253 ãðè ïiäðÿä áåç çàìií). ×åìïiîí ÑÐÑÐ ó 1960 è 1965 ðîêàõ. Âîëîäàð
Êóáêà ÑÐÑÐ ó 1960, 1968 i 1972 ðîêàõ. Çiãðàâ âiñiì ìàò÷iâ çà çáiðíó ÑÐÑÐ. Øiñòü
ðàçiâ ïîòðàïëÿâ äî ñïèñêó «33 íàéêðàùèõ» — äâà ðàçè ïiäðÿä ïiä ¹ 1 (1963 i
1964 ðîêè). Ïiñëÿ çàâåðøåííÿ êàð’ºðè ãðàâöÿ — òðåíåð «Òîðïåäî» i êëóáíî¿
øêîëè ìîëîäi. Ó 1997-2002 ðîêàõ — ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò «Òîðïåäî-ÇIË».

1/2 ôiíàëó
Iñïàíiÿ — Óãîðùèíà 2:1 
ÑÐÑÐ — Äàíiÿ 3:0 
Ìàò÷ çà òðåòº ìiñöå
Óãîðùèíà — Äàíiÿ 3:1
Ôiíàë
Iñïàíiÿ — ÑÐÑÐ 2:1 
Ñèìâîëi÷íà çáiðíà òóðíiðó: Ëåâ
ßøèí (ÑÐÑÐ), Ôåëiñiàíî Ðèâiëüÿ,

Ôåðíàíäî Îëiâåëüÿ (îáèäâà —
Iñïàíiÿ), Àëüáåðò Øåñòåðíüîâ,
Âàëåðié Âîðîíií (îáèäâà — ÑÐÑÐ),
Ëó¿ñ Ñóàðåñ, Àìàðî Âàðåëà Àìàí-
ñiî (îáèäâà — Iñïàíiÿ), Ôëîðiàí
Àëüáåðò, Ôåðåíö Áåíå (îáèäâà —
Óãîðùèíà), Âàëåíòèí Iâàíîâ
(ÑÐÑÐ), Õåñóñ-Ìàðiÿ Ïåðåäà
(Iñïàíiÿ).

Газета «Унiта» про матч Iталiя — СРСР:
Íå òiëüêè ßøèí, à é óñi ãðàâöi çáiðíî¿ ÑÐÑÐ âèêîíàëè ñâî¿ «ïàðòi¿» ç óïåâ-
íåíiñòþ, çàâèäíîþ ðiøó÷iñòþ i ãëèáîêèì ðîçóìiííÿì ïîñòàâëåíîãî ïåðåä íè-
ìè çàâäàííÿ. Äîáðå çiãðàâ Êîðîëåíêîâ, ÿêîãî ìîæíà íàçâàòè «ìîòîðîì»
çáiðíî¿. Âèñîêî¿ îöiíêè çàñëóãîâóþòü ×èñëåíêî, ùî âåðòiâñÿ íàâêîëî Ôàêåò-
òi, ÿê äçèãà, i Øóñòèêîâ, öåé òâåðäèé, ÿê ãðàíiò, ôóòáîëüíèé âåëåò.

1972 рiк. Капiтан «Торпедо» Вiктор Шустиков 
утретє привiв команду до перемоги в Кубку СРСР

Äæîâàííi ÔÅÐÐÀÐI, òðåíåð Iòàëié-
ñüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ôåäåðàöi¿:
— Äðóãèé ðîçiãðàø Êóáêà íàöié
ïðèíiñ áàãàòî öiêàâèõ iãîð çáiðíèõ. ß
ìàþ âèñëîâèòè ñâîþ ãëèáîêó ïîâàãó
êîìàíäi ÑÐÑÐ. Óäðóãå ãðàòè ó ôiíà-
ëi — öå âåëèêå äîñÿãíåííÿ! ß âïåâ-
íåíèé, ùî êóáêîâi çóñòði÷i ñòàíóòü
äîáðîþ òðàäèöiºþ, ôiíàë áóâ íàî÷-
íîþ àãiòàöiºþ öüîãî. 

Àëëåí ÂÅÉÄ, òðåíåð Àíãëiéñüêî¿
ôóòáîëüíî¿ àñîöiàöi¿:
— Óñÿêèé àíãëiºöü, ùî ïîäèâèâñÿ
á ôiíàë öüîãî öiêàâîãî é ìîëîäîãî
çìàãàííÿ, ìiã áè ñêàçàòè: «Ñïðàâ-
æíié êóáêîâèé ôiíàë!». Ó íàñ öå
îçíà÷àº íàéâèùó ïîõâàëó. Ñïðàâ-
äi, Iñïàíiÿ é ÑÐÑÐ ïðîäåìîíñòðó-
âàëè òåìï, ôiçè÷íó ïiäãîòîâêó,
òåìïåðàìåíò. Îòæå, ãîñòðå çìà-
ãàííÿ ç äîáðîþ, çàõîïëþþ÷îþ
êiíöiâêîþ!

Âàöëàâ ÉIÐÀ, òðåíåð çáiðíî¿ ×å-
õîñëîâà÷÷èíè:
— Ôiíàëiñòè çàñòîñîâóâàëè ó ôiíàëi
ðiçíi çàñîáè. Çáiðíà ÑÐÑÐ íàìàãà-
ëàñÿ ïðîòèñòàâèòè íàñòóïàëüíèì äi-
ÿì iñïàíñüêî¿ êîìàíäè, â îñíîâi ÿêèõ
ëåæèòü âèñîêîiíäèâiäóàëüíà ãðà
ôóòáîëiñòiâ, âèñîêó ïðàöåçäàòíiñòü.
Íà áiëüøèõ âiäðiçêàõ ñïîñòåðiãàëàñÿ
ðiâíiñòü. Ó ïåðåìîçi iñïàíöiâ íå îñ-
òàííþ ðîëü çiãðàëè «ñâî¿ ñòiíè».

Êàðë ØËÅÕÒÀ, òðåíåð êîìàíäè
«ÀÓÑÒÐIß» (Àâñòðiÿ):
— Ãàäàþ, ïiñëÿ òàêîãî öiêàâîãî ôi-
íàëó ÷óäîâå çìàãàííÿ ìàº îñòàòî÷-
íî çäîáóòè âèçíàííÿ. Âæå ñàì ôàêò,
ùî çàÿâêè íà ó÷àñòü ó ðîçiãðàøi ïî-
äàëè ïðåäñòàâíèêè 29 êðà¿í, ñâiä-
÷èòü ïðî òå, ùî Êóáîê íàöié ìàº âå-
ëèêå ñïîðòèâíå çíà÷åííÿ.

Тижневик «Футбол» №26,
1964р.

Кубок Європи - 1964 

Фахiвцi про Євро-1964

«Ми нiколи не боялися грати 
з iноземцями»
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Георгiй КОСИХ,
«Урядовий кур’єр»

На батькiвщинi його три-
валий час не визнавали

своїм: адже було вiдомо, що
дiд Мiшеля Франческо при-
їхав до Францiї на заробiт-
ки з П’ємонту. Працював
шахтарем, муляром, мета-
лургом, зiбрав певну суму i
купив кафе в мiстечку
Жеф. Назвав його пророче
— «Кафе спортсменiв». I
вже первiсток розторопного
iталiйця Альдо показав не-
поганi здiбностi в любитель-
ському футболi. На батько-
вих змаганнях уперше тор-
кнувся м’яча Мiшель.

Повiсивши на цвях бут-
си, Альдо Платiнi став
викладачем математики,
але всiляко пiдтримував
iнтерес до футболу в свого
сина, який дiстав прiзвись-
ко «Маленький принц шкi-
ряного м’яча» — родина
мешкала на вулицi Сент-
Екзюперi. I це мало наслiд-
ки: у 17 рокiв Мiшель став
професiйним гравцем клу-
бу «Нансi». Невдовзi вiн
уже лiдер команди, яка
1978 року вперше i востан-
нє виграє Кубок Францiї. У
фiналi цього змагання про-
ти «Нiцци» єдиний гол за-
биває Платiнi.

А ще до того новоприз-
начений тренер нацiо-
нальної збiрної Мiшель
Iдальго запрошує талано-
витого футболiста до го-
ловної команди країни.
Дебют обох вiдбувся в бе-
резнi 1976 року в матчi
проти збiрної Чехословач-

чини. Зустрiч завершила-
ся внiчию — 2 - 2, i один з
голiв забив своїм корон-
ним ударом через стiнку
Платiнi. Знаменитий на
той час нiмецький фахi-
вець Удо Латтек, враже-
ний грою французiв, i зок-
рема Платiнi, сказав:
«Гравця створив Бог, а ко-
манду — Тренер». Того са-
мого року Мiшель був
уперше визнаний кращим
футболiстом Францiї.

Ясна рiч, зiрка такої вели-
чини не могла надовго зат-
риматися в командi-серед-
нячку, якою була «Нансi». I
влiтку 1979 року Платiнi
опиняється в складi клубу
«Сент-Етьєн» — одного з
найсильнiших на той час у
Францiї, завойовує з ним
чемпiонський титул (до речi,
востаннє в iсторiї клубу) i
стає найбiльш оплачуваним

футболiстом у лiзi. Та й ця
команда не належала до єв-
ропейських грандiв. I по за-
кiнченнi контракту з нею пе-
ред Платiнi вiдкрилася
можливiсть пограти на най-
вищому рiвнi. Запрошували
до себе лондонський «Арсе-
нал», iспанська «Барсело-
на», iталiйськi «Iнтер» i
«Ювентус»... Мiшель обрав
для себе «чорно-бiлих» з Ту-
рина. З ними за п’ять рокiв,
названих на сайтi клубу
Ерою Платiнi, святкував пе-
ремоги в чемпiонатах i кубку
Iталiї, європейських турнi-
рах за Кубок володарiв куб-
кiв, Кубок чемпiонiв i Супер-
кубок i двобої за Мiжконти-
нентальний кубок. А ще
тричi поспiль (неперевер-
шене досi досягнення) стає
володарем «Золотого м’яча».

Проте цi останнi нагороди
— не тiльки за блискучу гру

у «старiй сеньйорi», а й за
лiдерство у збiрнiй Францiї,
яка переживала в серединi
1980-х свiй розквiт. Особли-
во вирiзнявся в тiй фут-
больнiй дружинi так званий
магiчний квадрат, який
складали Мiшель Платiнi,
Жан Тiгана, Луїс Фернан-
дес i Ален Жiрес. Багато в
чому завдяки їм 1984 року
французи вибороли пер-
шiсть Європи. У п’яти iграх
фiнального турнiру Платiнi
забив дев’ять голiв.

Через три роки, зiграв-
ши понад 650 офiцiйних
матчiв з бiльш як 350 гола-
ми на рахунку, Мiшель
Платiнi завершив кар’єру
професiйного футболiста.
Журнал «Франс футбол»
назвав його найкращим
французьким футболiстом
ХХ столiття, а Мiжнарод-
на федерацiя футбольної
статистики включила до
десятки найкращих по-
льових гравцiв.

26 сiчня 2007 року Мi-
шеля Платiнi обрали пре-
зидентом УЄФА. «Перша
футбольна легенда, яка
дiсталася до реальної
влади», — так коментува-
ли це рiшення. А вже у
квiтнi того самого року
багато в чому завдяки по-
зицiї Платiнi право на
проведення Євро-2012
було надано Українi i
Польщi. Багато хто вва-
жав такий вибiр ризико-
ваним. Так, погоджувався
президент, але вiн вiрив,
що це неодмiнно пiде на
користь майбутнього по-
пулярної гри.

1985 ðiê. Ó ðóêàõ Ìiøåëÿ òðåòié ïîñïiëü «Çîëîòèé ì’ÿ÷»

Öåé òðàìâàé iç ñèìâîëiêîþ ªÂÐÎ-2012 ç’ÿâèâñÿ íà âóëèöÿõ
Ëüâîâà ðiâíî çà äâà ðîêè äî âiäêðèòòÿ íàñòóïíîãî ÷åìïiîíàòó
êîíòèíåíòó ç ôóòáîëó. Ó ðîçðîáöi éîãî äèçàéíó âçÿëà ó÷àñòü
ãðóïà ôàõiâöiâ ÓªÔÀ. Êóðñóâàòèìå öåé êðàñåíü íà ìàðøðóòàõ
¹1 i ¹9, ÿêi ç’ºäíóþòü öåíòð ìiñòà ç âîêçàëîì.

Íà äóìêó âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî
ïiäïðèºìñòâà «Ëüâiâåëåêòðîòðàíñ» Âîëîäèìèðà Êàðïè, ïiäãî-
òîâêà äî ªâðî-2012 äàñòü ïîøòîâõ äî ðîçâèòêó ãðîìàäñüêîãî
åëåêòðîòðàíñïîðòó â ìiñòi. Çà äâà ðîêè ïàðê ïiäïðèºìñòâà ìàº
çáiëüøèòèñü íà 100 òðîëåéáóñiâ. Êðiì òîãî, çíà÷íî îíîâèòüñÿ i
òðàìâàéíèé ñêëàä.

Про футбол з гумором

Ó çáiðíî¿ Ñàí-Ìàðèíî º äâà øëÿõè âèãðàòè ªâðî-2012: ðåà-
ëiñòè÷íèé i ôàíòàñòè÷íèé. Ðåàëiñòè÷íèé: ïðèëåòÿòü iíîïëàíå-
òÿíè i ¿ì äîïîìîæóòü. Ôàíòàñòè÷íèé: ñàìi âèãðàþòü.

***

— Êàæóòü, òè â ìiñöåâîìó ôóòáîëüíîìó êëóái ãðàºø?
— Òàê, ãðàþ.
— I ñêiëüêè ó òåáå ì’ÿ÷iâ íà ðàõóíêó?
— Íó, áëèçüêî äâîõñîò...
— Îãî! Òà òè, íàïåâíî, êðàùèé áîìáàðäèð!
— Íi, íàéãiðøèé ãîëêiïåð...

Уроки французьких
жандармiв

Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæíiâ ôðàíöóçüêi æàíäàðìè ãîòóâàëè
îäåñüêèõ áiéöiâ âíóòðiøíiõ âiéñüê äî åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ïiä

÷àñ ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. Õî÷ Îäåñó çàëèøèëè çà áîðòîì
ôiíàëüíèõ çìàãàíü, ôðàíöóçè öiëêîì ñïðàâåäëèâî ïðèïóñòèëè,
ùî ìiñöåâèõ ôàõiâöiâ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó íàéiìî-
âiðíiøå âiäðÿäÿòü ó íàéãàðÿ÷iøi òî÷êè çìàãàíü, à âiäòàê âîíè
ìàþòü áóòè ìàêñèìàëüíî ãîòîâèìè äî àäåêâàòíèõ äié â óìîâàõ
ãðàíäiîçíîãî ôóòáîëüíîãî øîó. Çàòðèìàííÿ çëî÷èíöiâ, îðãàíi-
çàöiÿ ïðîïóñêíîãî ðåæèìó íà ìàò÷i, ïåðåâiðêà àâòiâêè —öå ëè-
øå äåÿêi ç îïåðàöié, ùî ¿õ òðè ôàõiâöi iç Öåíòðó ïiäãîòîâêè Íà-
öiîíàëüíî¿ æàíäàðìåði¿ Ôðàíöi¿ âiäïðàöüîâóâàëè ç 24 íàøèìè
áiéöÿìè âíóòðiøíiõ âiéñüê. Òàêi íàâ÷àííÿ ôðàíöóçè ïðîâîäÿòü
íà Óêðà¿íi âæå ï’ÿòü ðîêiâ. Öüîãîði÷ âîíè ïðîõîäÿòü ïiä çíàêîì
ªâðî-2012. Ïiñëÿ Îäåñè ôðàíöóçüêi iíñòðóêòîðè âiäâiäàþòü
Äîíåöüê i Õàðêiâ, ïîâiäîìëÿº íàø êîðåñïîíäåíò Iâàí ØÅÂ×ÓÊ.

Студенти стануть
волонтерами
Àîò Ëüâiâ íåîäìiííî ñòàíå îäíiºþ ç àðåí òóðíiðó. Òîìó òóò

ðîçïî÷àëè ãîòóâàòè âîëîíòåðiâ, êîòði ïðàöþâàòèìóòü ó ìå-
äè÷íèõ çàêëàäàõ, íà ñòàäiîíi òà ó ôàí-çîíàõ. ×âåðòü òèñÿ÷i
äîáðîâîëüöiâ âiäáèðàþòü ç ÷èñëà ñòóäåíòiâ ñòàðøèõ êóðñiâ ìå-
äóíiâåðñèòåòó òà ëiêàðiâ-iíòåðíiâ, ÿêi äîáðå âîëîäiþòü iíîçåì-
íèìè ìîâàìè, ïîâiäîìëÿº Óêðiíôîðì.

ßê ðîçïîâiâ ôàõiâåöü ç ïèòàíü ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Óª-
ÔÀ ªâðî-2012 Iãîð Ñòîÿíîâñüêèé, äî ðîáîòè ó ôàí-çîíàõ, äå
äîñèòü óìiííÿ íàäàòè ïåðøó äîïîìîãó, çàëó÷àþòüñÿ ñòóäåíòè
ïåðøèõ êóðñiâ. ×åðåç äâà ðîêè âîíè íàáóäóòü íå òiëüêè íåîá-
õiäíî¿ êâàëiôiêàöi¿, à é äîñâiäó, ïðàêòèêóþ÷èñü ïiä ÷àñ ñïîð-
òèâíèõ çìàãàíü, ÿêi ïðîõîäÿòü ó ìiñòi. Êâàëiôiêîâàíiøó äîïî-
ìîãó íàäàâàòèìóòü ó êàðåòàõ øâèäêî¿ äîïîìîãè, êîòði ÷åðãó-
âàòèìóòü áiëÿ ôàí-çîí òà ñòàäiîíiâ. Áðèãàäè äîñâiä÷åíèõ ëiêà-
ðiâ ïiäòðèìóâàòèìóòü ïîñòiéíèé çâ’ÿçîê ìiæ ñîáîþ, àáè çà ïîò-
ðåáè çàëó÷èòè äîäàòêîâi ìàøèíè i ñïåöiàëiñòiâ.Ïåðøi óðîêè
ïñèõîëîãi÷íî¿ ïiäãîòîâêè âîëîíòåðè îòðèìàëè ó ôàí-ïàðêó,
ÿêèé âiäêðèëè ó Ëüâîâi äëÿ êîëåêòèâíîãî ïåðåãëÿäó.

Âñåñâiòíÿ îðãàíiçàöiÿ iíòå-
ëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñòi

(ÂÎIÂ) çàêëèêàëà Óêðà¿íó ñó-
âîðî äîòðèìóâàòèñÿ âñiõ ìiæ-
íàðîäíèõ íîðì ç iíòåëåêòó-
àëüíîãî ïðàâà ïiä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ªâðî-2012, ïîâiäîìëÿº
«Íiìåöüêà õâèëÿ».

Ïiäòðèìóþ÷è çóñèëëÿ Óê-
ðà¿íè â öié öàðèíi, ÂÎIÂ ïåðå-
ìiñòèëà ¿¿ ó ñïèñîê ñòàáiëüíèõ
êðà¿í, ÿêi áîðþòüñÿ ç ïîðó-
øåííÿìè iíòåëåêòóàëüíî¿
âëàñíîñòi, ïîðÿä ç ×åõiºþ,
Ôðàíöiºþ òà Êàíàäîþ.

Îäíàê ïîïåðåäó â Óêðà¿íè
ïðîâåäåííÿ ºâðîïåéñüêî¿
ïåðøîñòi ç ôóòáîëó, äå áiëü-
øiñòü iíòåëåêòóàëüíèõ ïðàâ
íà òóðíið íàëåæèòü ÓªÔÀ,
ÿêà âèìàãàº ñóâîðî äîòðèìó-
âàòèñÿ íîðì. Óêðà¿íà ìàº ç
öèì ðàõóâàòèñÿ. «Ìè ñòåæè-
ìî çà ñâiòîâèì ôóòáîëüíèì

÷åìïiîíàòîì ó Ïiâäåííié Àô-
ðèöi i çíàºìî, ùî ðèíîê ïåðå-
ïîâíåíèé ïiäðîáíèìè ôóò-
áîëêàìè, ñèìâîëiêîþ — âñiì
÷èì çàâãîäíî. Ôàëüñèôiêàòè
ïðîñòî çàõëåñíóëè êðà¿íó. Òå
ñàìå ìîæå ñòàòèñÿ â Óêðà¿-
íi», — ïðîãíîçóº ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ÂÎIÂ Ôðåíñiñ
Ãàðði (íà çíiìêó).

Âií ðàäèòü óêðà¿íöÿì äî
ïî÷àòêó ÷åìïiîíàòó âäîñêî-
íàëèòè çàêîíè ïðî iíòåëåêòó-
àëüíó âëàñíiñòü, à òàêîæ
ñòâîðþâàòè é ïðîäàâàòè íà-
öiîíàëüíi áðåíäè, àáè ñêî-
ðèñòàòèñÿ ìîæëèâiñòþ çàðî-
áèòè íà ªâðî-2012. «Ó âàñ
áàãàòà êóëüòóðíà é iíòåëåê-
òóàëüíà òðàäèöiÿ, i ïðîáëåìà
ëèøå â òîìó, ÿê óñå öå ïåðåò-
âîðèòè íà ìàòåðiàëüíå áà-
ãàòñòâî», — íàãîëîñèâ
Ôðåíñiñ Ãàðði.

Софiївка i Тарасова гора
чекають на фанiв

Владислав КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Íàöiîíàëüíèé êîìiòåò ç
ïiäãîòîâêè é ïðîâåäåííÿ

ªâðî-2012 âêëþ÷èâ äâà ìiñòà
×åðêàùèíè — Óìàíü i Êàíiâ
— äî ïåðåëiêó îá’ºêòiâ äëÿ
âiäâiäàííÿ ó÷àñíèêàìè i ãîñ-
òÿìè ìiæíàðîäíîãî ôóòáîëü-
íîãî òóðíiðó. Öå i ÷åñòü, i äîá-
ðèé øàíñ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ.

Ïðèìiðîì, â Óìàíi ïëàíó-
þòü ñïîðóäèòè òðåòié âõiä äëÿ
òóðèñòiâ äî Íàöiîíàëüíîãî
äåíäðîïàðêó «Ñîôi¿âêà» áåç-
ïîñåðåäíüî âiä àâòîìàãiñòðàëi
Êè¿â — Îäåñà. Öå ìàº ðîç-
âàíòàæèòè ìiñòî, îñîáëèâî ïiä
÷àñ òóðèñòè÷íîãî ñåçîíó. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ ðåñòàâ-
ðàöiÿ íàéöiííiøèõ îá’ºêòiâ
äåðæàâíîãî iñòîðèêî-àðõi-
òåêòóðíîãî çàïîâiäíèêà «Ñòà-
ðà Óìàíü», óïîðÿäêóâàííÿ
äîðiã i òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿ-
çîê. Áóäóòü îãîëîøåíi êîí-
êóðñè iäåé íà îíîâëåííÿ òà
ïîïîâíåííÿ ñóâåíiðíîãî àñîð-
òèìåíòó ìiñòà.

Óìàíü, ó ÿêî¿ ÷èìàëèé äîñ-
âiä ðîáîòè ç òóðèñòàìè (ùî-
ðîêó ñþäè ïðè¿æäæàþòü òè-
ñÿ÷íi äåëåãàöi¿ ïàëîìíèêiâ-
õàñèäiâ), ìàº çíîøåíó ñèñòå-
ìó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà. ª ïðîáëåìè iç çàáåçïå-
÷åííÿì âîäîþ, åíåðãîïîñòà-
÷àííÿì. ßâíî íåäîñòàòíÿ ãî-
òåëüíà ìåðåæà. Âiäòàê íà ÷à-
ñi ïîøóê ïåðñïåêòèâíèõ ií-
âåñòîðiâ, ÿêi õî÷ i íå îáìèíà-
þòü ñòàðîâèííå ìiñòî, òà íå
ïîñïiøàþòü âêîðiíþâàòè òóò
ñâié áiçíåñ.

Ñõîæi ïðîáëåìè ðîçâ’ÿçó-
þòü i â Êàíåâi. Òðèâàº ðåêîí-
ñòðóêöiÿ Ìóçåþ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, ïàðêiâ áiëÿ Òàðàñîâî¿
ãîðè, ðåñòàâðàöiÿ çíàìåíèòî-
ãî Óñïåíñüêîãî ñîáîðó. Íà
ïåðøîìó ìiñöi, ðîçïîâiâ êî-
ðåñïîíäåíòîâi «Óðÿäîâîãî
êóð’ºðà» ïåðøèé çàñòóïíèê
ìiñüêîãî ãîëîâè Ìèêîëà Ìîñ-
êàëåöü, áëàãîóñòðié ìiñòà,
ðîçøèðåííÿ òà âäîñêîíàëåí-
íÿ ãîòåëüíî¿ ìåðåæi, îíîâ-
ëåííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà.

Гравець, якого створив Бог
ЮВIЛЕЙ. У червнi вiдзначив своє 55-рiччя президент УЄФА, 
легенда французького i свiтового футболу  

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 
ÂÎIÂ Ôðåíñiñ Ãàðði 
ïðî Óêðà¿íó: 
«Ó âàñ áàãàòà êóëüòóðíà
é iíòåëåêòóàëüíà òðà-
äèöiÿ, i ïðîáëåìà ëèøå
â òîìó, ÿê óñå öå ïåðåò-
âîðèòè íà ìàòåðiàëüíå 
áàãàòñòâî»

Як заробити 
на Євро-2012
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